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Keskiviikko 18.6.2014

Nro25

Uutiset:
Kiinalaisia
koulutetaan Malmilla.
Urheilu:
MPS:n naisille
jälleen voitto!
Lukijoilta:
Sillalta ei saa hypätä.

Maailmanmestari
liikkuu Pukinmäessä online-tilaukset

www.pizzakuningas.fiwww.pizzakuningas.fi
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Latokartanontie 3,
09 3511 660
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Uusi, edullinen
hinnoittelumme tuo
asiakkaalle etua

Välityspalkkiomme on kerros-
taloihin 2,0 % + alv. 24 %

(= 2,48 %) ja
rivi- ja omakoti-

taloihin 2,5 % + alv. 24 %
(= 3,10 %)

+asiakirjakulut. Välityspalkkio lasketaan
velattomasta kauppahinnasta.

Malmin toimiston vuokra-
sopimus loppuu kesäkuussa.

Tervetuloa asiakkaaksemme Haagan
ja Töölön toimistoihimme.

Kauppalantie 15, Helsinki
Puh. 010 228 3080

Museokatu 7, Helsinki
Puh. 010 228 3000

www.skv.fi/tehokas

PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT, PALOTIKKAAT, LUMIESTEET, KONESAUMAKATOT

VESIKOURUT
(puolipyöreä/kantikas)

Peltikatot

Tiilikatot

Varttikatot

Huopakatot

UUDENMAAN PELTITYÖ OY

Myös
perinteiset
konesauma-

katot

Classic-katot
ja asennus-

palvelu

Asennustakuu 5 vuotta

TEHTAANMYYMÄLÄ
Jäspilänkatu 2
0400 453 959
www.uudenmaanpeltityö.fi

[A]

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155

kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO OK-TONTTI
Tontti 569 m², ro. 142 + at 25m².
Mahdollisuus kaukolämpöön.
Hp. 139.000 €, tee tarjous
Pohjanpellontie 9

MALMI TEOLLISUUSHALLI
Myydään kivirakenteinen 2-ker-
roksinen teollisuusrakennus 745
m². Tilat jaettavissa. Rv-89.
Tontti 1527 m².

ROIHUVUORI 60 m² KT
Ihastuttava valoisa 2h, k, halli,
kph. Länsiparveke. Kolmas ylin
kerros. Putkiremontti tehty.
Vmh. 219.000 € Punahilkantie 4

Tuotantotila + pieni toimisto,
yhteensä 250 m².
Vuokra 1.600 € / kk + alv.

VUOKRATAAN TATTARISUOLLA

TAPANILA OK-TONTTI
Tontti 780 m², ro. 195 m² + 30 m²
autosuojatiloja. Hp. 235.000 €
Länsirinnetie 12

Pyydämeidät arviokäynnille!

HEIKINLAAKSO OKT

Kaunis, avara koti oh, k, rt, 3 mh,
saunaos, runsaasti harrastetilaa
mm. kuntosali ja elokuvateatteri,
yhteensä 275 m². Rv. 2000.
Hp. 610.000 € Kassaratie

VANTAA OK-TONTTI
Kaskelassa aurinkoinen tontti
1916 m², rak.oik. 325 m². Tontin
voi jakaa. Käy kesäpaikaksikin.
Hp. 160.000 € Kaskelankuja 4

JÄRVENPÄÄ OKT

Vanhakylässä 1971 rakennettu
ja 2007 peruskorjattu täystiilitalo
oh, k, rt, mh,s 76 m² ja at/askh.,
tekninen tila 30 m². Tasainen,
osittain aidattu tontti 1140 m².
Hp. 198.000 €. Eriksnäsintie 57

PIHLAJAMÄKI 60,5 m² KT
Valoisa etelä-länsi kulmahuo-
neisto parvekkeella. 2 h, k, kph,
vh, 60,5 m². 2. kerros, hissi.
Hp. 163.000 € Rapakiventie 2
HERTTONIEMI TONTTI
Erillispientalotontti 734 m², rak.oik
184 m². Asuntojen lkm ei rajattu.
Hp. 180.000 € Karhunkaatajantie 22

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Krista Suvinen
040 487 5040

Tomi Suvinen
044 335 5135

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi
040 537 1323

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin
046 812 5691

Myy kotisi, ostaja maksaa kulut!
Asiakkaani etsii pienehköä omakoti- tai
erillistaloa Pohjois- tai Länsi-Helsingin
alueilta. Tarjoa omaasi, myyjälle ei kuluja!
Kristiina Diomin/046-812 5691.

Heikinlaakso Okt 243 m²
6h+k+kph+khh+s+uima-allas
osasto+autotalli. Hyvällä alueella ja isolla,
suojaisella tontilla oleva As Oy muotoinen
okt. Tälläistä yhdentason taloa harvoin
tarjolla! Isot remontit tehty. Vmh. 628.000€
Kirstie 25. Mh. 626.050€
Tomi Suvinen/044-3355135

1130386
Puistola pt 101 m²
4h,k,s. Siistikuntoinen, yksikerroksinen muun-
neltavapohjainen huoneisto. Etelä-länsipiha,
remontoitu kylpyhuone, autotalli. Raken-
nukseen tehty mittavat peruskorjaukset. Mh.
289.910€. Vh. 327.000€ Sepeteuksentie 4.
Pertti Kanon/040-758 7596

1130595
Puistola Pt 98 m²
4h+k+s. Viihtyisä perheasunto rauhallisella
pientaloalueella. Lapsille tarjolla turvallinen
koulumatka. Oma suojainen ja vehreä
piha. Vmh. 212.000€. Läksyrinne 27-29 I.
Jyrki Saulo/050-5850500.

1130390
Tapanila pt 72 m²
3 h, avok, sauna, 2 wc, lasitettu parveke,
lasiveranta, piha. Koti parhaimmalla sijain-
nilla! Kiva koti paritalon eteläpäädyssä,
remontoi viihtyisäksi. Vmh. 259.000€.
Erätie 12. Kristiina Diomin/046-812 5691.

1125638

Malmi rt 51/116 m²
3-4h,k, khh, kph/s, 2xwc, 2xvh, ullakko,
AK, var. Persoonallinen koti rauhallisella
pientaloalueella. Vaaleasävyiset pintama-
teriaalit, remontoitu saunaosasto.
Mh. 286 153€, Vh. 298 000€. Notkotie 22.
Kai Lehtola/ 044-5140164

1127721
Tapaninvainio rt 83 m²
3 h, k, kph, erill wc, piha. Yksitasoinen
valoisa koti, jossa reilut huoneet ja ihana
eteläpiha. Vmh. 279.000€.
Karhusuontie 90.
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1126629
Siltamäki rt 80 m²
3 h, k, kph, wc, vh, piha. Kaunis koti viih-
tyisällä alueella, suojaisa terassipiha, tule
ja ihastu! Vmh. 238.000€. Siltakyläntie 2.
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1123727
Siltamäki rt 80 m²
3 h, k, kph+s, wc, vh, piha. Siistikuntoinen
saunallinen koti rauhallisella alueella
koulujen ja päiväkotien läheisyydessä.
Vmh. 229.000€. Siltakyläntie 2. Tomi Suvi-
nen/044-3355135.

1126270
Tapulikaupunki rt 79 m²
3h,k,s. Viehättävä ja muuntelukelpoinen
rivitalokoti hyvin hoidetussa 67:n asunnon
taloyhtiössä. Aurinkoinen suojaisa eteläpi-
ha, autopaikka. Julkisivut remontoitu.
Mh. 228.000€. Porvarinkuja 1.
Pertti Kanon/040-758 7596.

1128625

Pukinmäki rt 75 m²
3h+k + terassi, parveke, oma piha, auto-
katos ja paljon säilytystilaa. Pieni, suosittu
taloyhtiö josta asunnot harvoin myynnissä.
Juna asema 600m, kaikki palvelut lähellä.
Sunilantie 4. Vmh. 243.000€
Vasil Zizan/044-5147551

1130831
Suurmetsä kt 80 m²
3h,k,kph+s+las.parveke.
Täysin remontoitu saunallinen asunto.
Tule ihastumaan! Vmh.178.000€.
Mätästie 5. Tomi Suvinen/044-3355135

1131094
Tapulikaupunki kt 70 m²
3h, k, kph/wc, las.parv. Ylimmän krs:n va-
loisa läpitalon huoneisto. Toimivat huone-
tilat, puistomaiset näkymät. Hyvinhoidettu
taloyhtiö omalla tontilla. Mh. 157 000€.
Maatullinkuja 6. Kai Lehtola/044-5140164
Tapulikaupunki kt 60 m²
Esteetön kulku, upea kattohuoneisto! 2
h, avok, kph, sauna, kattoterassi. Kaunis
avara koti uudehkossa talossa, oma pieni
kattoterassi. Vmh. 198.000. Tapulikaupun-
gintie 9. Kristiina Diomin/046-812 5691.

Pihlajamäki kt 75,5 m²
Ylimmän kerroksen 4h+kk perheasunto
toimivalla pohjaratkaisulla josta upeat
näkymät jopa kaupunkiin ja merelle. Hyvin
hoidettu viihtyisä taloyhtiön alue. Ikkunat
kolmeen suuntaan jonka ansiosta asumis-
mukavuutta myös hellepäivinä.
Liusketie 2 I. Vmh. 159.000.
Tule kokemaan! Vasil Zizan/044-5147551

1127472

Tapulikaupunki kt 70 m²
3h, k, kph/wc, las.parv. Ylimmän krs:n va-
loisa läpitalon huoneisto. Toimivat huone-
tilat, puistomaiset näkymät. Hyvinhoidettu
taloyhtiö omalla tontilla. Mh. 157 000€.
Maatullinkuja 6. Kai Lehtola/044-5140164

Ala-Malmi kt 79,5 m²
3h, k, erill. wc, kph, sauna. Tilava ja hy-

väkuntoinen koti isolla parvekkeella. Kauppa-
keskus ja juna-asema kävelymatkan etäisyy-
dellä. Tarjouskaupan lähtöhinta 180.000€.
Soidintie 8. Hitas. Jyrki Saulo/050 5850500

1119788
Tapanila kt 62 m²
3h,k. Heti vapaa ensimmäisen kerroksen
siistikuntoinen asunto lähellä (n. 500 m)
Tapanilan juna-asemaa. Muunneltavat
huonetilat, vaatehuone, 2 parveketta.
Mh. 149.000€. Saniaistie 14-16 B.
Pertti Kanon/040-758 7596.

1127827
Ylä-Malmi kt 41 m²
2h,k,s. Kolmannen kerroksen tyydyttä-
väkunt. saunallinen kaksio. Olohuoneen
yhteydessä avokeittiö. Las. parveke sisä-
pihalle. Loistosijainti. Hitas. Vh. 135.500€.
Mh. 134.534€. Anianpellontie 4 C. Pertti
Kanon/040-758 7596.

Pihlajamäki kt 32 m²
1 h, avok, kph,ransk. parv. Huikeat nä-
kymät hissitalon ylimmässä kerroksessa.
Nätti avara ja toimiva yksiö, todellinen kot-
kanpesä. Nopeat yhteydet niin busseilla ja
junalla! 99.000€. Maasälväntie 8. Kristiina
Diomin/046-812 5691.

1122333

Reija Kivinen
050 533 0369

Vasil Zizan
044 514 7551

2929
ITÄ-HAKKILA

Mittatie 27
01260 Vantaa

Puh. 09 741 50010
ark. 8-18

ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 0400 183 369
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki

Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

katsastustarjous
Vain ennakkomaksulla netistä www.plus.fi

henkilö-tai pakettiauton
määräaikaiskatsastus
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Juhannuksen aikaa

H
elsinki-päivä oli sateinen sekä viileä
ja sama säätila taitaa jatkua nyt
juhannuksena. Oleellinen ero nois-
sa juhlissa on se, että Helsinki-päi-

vänä näilläkin nurkilla on monenlaista tekemis-
tä ja ohjelmaa, juhannuksena ei mitään. Jussina
lähdetään mökille, sukulaisten luo maalle tai
Helsingin edustan saariin. Ne jotka jäävät
kotiin, saavat nauttia harvinaisen hiljaisesta ja
rauhallisesta viikonlopusta. Helsinki-päivänä ei
vilu ja märkyys kuitenkaan estänyt tapahtumiin
osallistumista, Malmin lentokenttääkin oli kier-
tämässä kolmisenkymmentä satakielistä ja luon-
nosta kiinnostunutta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran uudessa
Suomen Kesä päivästä päivään kirjassa tode-
taan, että kirkko omisti Suomessakin keskiajalla
kesäkuun 24. päivän Johannes Kastajan synty-
mäjuhlaksi. Aikoinaan se oli yleinen ripillepää-
sypäivä. Juhannuksenvieton ajankohta siirtyi
kuitenkin työmarkkinajärjestöjen aloitteesta
niin, että vuodesta 1955 alkaen juhannuspäivä
on ollut kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai.
Tänä vuonna siis 21.6., eli Jussit eivät nyt juhan-
nuksena pääse nimipäiväänsä viettämään.
Juhannushäitäkään ei nykypäivänä enää juuri
vietetä. Se kuitenkin on säilynyt, että Suomen
lipun päivää vietetään juhannuspäivänä. Se on

ainoa poikkeus, jolloin liput saavat hulmuta
saloissa yön yli. Toisaalta liputus alkaakin vasta
juhannusaattoiltana kello 18.

Juhannusta on kutsuttu keskikesän juhlaksi,
vaikka toisaalta tuntuu, että vastahan se kesä on
alkanut. Valtaosa helsinkiläisistä lomailee hei-
näkuussa, jolloin myös palvelujen tarjonta
supistuu oleellisesti. Juhannuksen jälkeen esi-
merkiksi osa terveysasemista ja päiväkodeista
sulkee ovensa. Me Koillis-Helsingin Lähitiedos-
sa pistämme myös toimituksen oven kiinni hei-
näkuussa. 2.7. tulee vielä lehti, mutta sitten seu-
raavan kerran täysin paikallista luettavaa ilmes-
tyy koteihin vasta elokuun alussa. Pieni
lomatauko tekee terää itse kullekin. Sitä ennen
kokoamme kuitenkin vielä kaksi lehteä täyteen
paikallista asiaa ja ihmisiä kiinnostavia ilmoi-
tuksia.

Juhannuksen jälkeen
osa terveysasemista
ja päiväkodeista
sulkee ovensa.

Tapanilan Urheilukeskuksessa
Avoimet Ovet ma 18.8. klo 17-20

● kokeile ilmaiseksi jousiammuntaa,
kiipeilyä, keilailua ja tankofutista ●
ilmoittaudu syksyn lajeihin ja jumppiin
● hyödynnä kuntosalin, MosaCafen
ja yhteistyökumppaneiden etuhinnat
● maistele Sinebrychoffin uutuus-
juomaa ● tee löytöjä kirpputorilta…

Tutustu Avoimet Ovet –ohjelmaan
uusituilla kotisivuillamme. Siellä
on myös panoramakuvat kaikista
urheilukeskuksen tiloista!

TapanilanUrheilukeskus
Erätie 3, 00730 Helsinki
tapanilanurheilu.fi

Mukaan otetaan vain 30 leiriläistä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
www.puistolanurheilijat.fi/kesaleiri

LASTEN SEIKKAILULEIRI 2014!
9–13-vuotiaille tytöille ja pojille.

UNOHTUMATON VIIKKO BENKUSSA
28.7.–3.8.2014!

Bengtsår - saari Hangon saaristossa.

Leirillä mm.
uintia, saunomista, maastoleikkejä, melontaa, pelejä,
kisailuja, partiotaitoja, luonnossa liikkumista ja
kaikkea mukavaa (nurmikenttäkin löytyy)

ukaan otetaa
Ilmoittautumine
www

intia, saunom
kisailu
kaikk

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Markkinatie 6 • 00700 Helsinki • Puh. 09 351 2800, Fax 09 351 2901

E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Kylänvanhimmantie 29 • 00640 Helsinki • Puh/fax 09 728 4266

E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi

169,- TH1791040179,- TH1781428
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Malmin taivaalle tuli savusydän. Sivu 6. www.facebook.com/lahitieto

uosia toi-
vottu ja odo-
tettu sisäpiha
tarjoaa tur-
vallisen tera-
peuttisen ja

kuntouttavan sekä esteettö-
män oleskelualueen potilail-
le ja heidän omaisilleen.
Rakennuksessa 18 toimii
viisi akuuttivuodeosastoa,
jotka tarjoavat kuntoutta-
vaa hoitoa yli sadalle ikäih-
miselle.

–Nyt omaiset voivat ul-

koilla turvallisesti muisti-
sairaiden läheistensä kanssa
piha-alueella, joka on aidat-
tu ja tehty hyvin viihtyisäk-
si, iloitsi pihajuhlien järjes-
tämisestä pitkälti vastannut
osastonhoitaja Tarja Ten-
kula.

Pihan kruunu on var-
joa tarjoava huvimaja, jo-
ka avattiin juhlavasti nau-
han leikkauksella. Sitä en-
nen kuultiin ylilääkäri An-
namaija Sutelan uutta pihaa
ylistävät avajaissanat ja tru-

baduuri Veli-Matti Kunna-
rin ja hanuristi Juha Halme-
lan musisointia. Näyttelijä
Sara Paavolainen lausui He-
lena Anhavan runoja.

Turvallista ja viihtyisää pi-
hapiiriä osastoille ehti puu-
hata monta vuotta jo nyt
eläkkeelle jäänyt ylihoitaja
Ritva Karkia, joka oli juh-
lan kunniavieras. Hän sai
“työnsankarin” merkiksi
valkoisen olkanauhan teks-
tillä: Tein hulluna töitä, että
sain tämän pihan.

Pihajuhlaan tuotiin osas-
toilta lukuisia potilaita
nauttimaan aurinkoisesta
ilmasta, grillimakkarasta ja
jäätelöstä sekä avajaisohjel-
masta. Sisäpihan uskotaan
jatkossa olevan ahkerassa
käytössä.

Teija Loponen

Sairaalan piha
sai juhlat
Malmin sairaalan pihan perällä sijaitsevan rakennuksen
18 vasta valmistuneella sisäpihalla iloittiin ja nautittiin
uudesta pihapiiristä.

Ylihoitaja Mari Muhonen leikkasi huvimajan avausnauhan osastonhoitaja Tarja Tenkulan avustuksella. Kunniakujan muodostivat ylihoitaja Ritva Karkia, terveyskeskuksen
johtava ylihoitaja Tiina Pakasto sekä johtava ylilääkäri Kristina Backlund, joka hänkin aiemmin työskenteli Malmilla.

Ylihoitaja
Ritva Karkian

sinnikkyys
tuotti tulosta,

pihapiiri on
vihdoin valmis.

Työnsankarin
nauhan

ojensivat Mari
Muhonen ja

Tarja Tenkula.

Veli-Matti Kunnari
ja Juha Halmela

viihdyttivät pihajuhlan
yleisöä.

V

TEIJA LOPONEN

Kiinteistölautakunta
hyväksyi viime viikolla Jako-
mäen kirjaston korjaus- ja
palvelualuemuutostöiden
hankesuunnitelman.
–Hankkeen enimmäishin-

ta arvonlisäverottomana on
671 000 euroa. Työt aloitet-
tiin jo huhtikuussa. Jos kaikki
sujuu suunnitelmanmukaan,
saadaan korjaustyöt toteu-
tettua jo syyskuun loppuun
mennessä, kertoo lautakun-
taan kuuluva Tapulikaupun-

gissa asuvaAntti Hytti (sd).
Vuonna 1981 rakennettu

kirjastorakennus on on si-
säosiltaan alkuperäisessä
kunnossa lukuun ottamatta
vuonna 2008 uusittua ilman-
vaihtojärjestelmää. Se säily-
tetään nykyisellään.
Palvelualueelle tehdään

isoja muutoksia, koska kau-
punginkirjaston uusi palve-
lukonsepti halutaan laajen-
taa kaikkiin kaupungin kirjas-
toihin.

Kunnostus käsittää kaikki-
en sisäpuolisten pintojen/ra-
kennusosien uusimiset se-
kä tilojen uudelleen järjeste-
lyt nykyajan vaatimukset täyt-
täviksi.

Teija Loponen

Jakomäen kirjasto
valmis syyskuussa

Jakomäen kirjastossa
tehdään läpi kesän
remonttitöitä.

TEIJA LOPONEN

Helsingin Seudun Lii-
kennettä johtava hallitus
päätti viime viikon tiistai-
na äänin 12-2 lopettaa li-
punmyynnin lähijunissa.
Konduktööreiltä ostetta-
vien kertalippujen myynti
on tarkoitus lopettaa vuo-
den 2016 alussa.
Tarkoitus on lisätä ase-

mien lippuautomaattien
määrää ja kehittää seu-
dullinenmobiililippu.
HSL-lippujen verotto-

masta, 2,78 miljoonan eu-
ron kokonaismyynnistä

Lähijunista lähtee lipunmyynti

HSL:n
hallituksen

mukaan
myynnin

loppuminen
ei tarkoita

konduktöö-
rien mää-

rän vähene-
mistä.

PIRJO PIHLAJAMAA:

konduktöörien lipunmyyn-
ti oli 4,39 miljoonaa euroa
vuonna 2013. Automaateista

lippuja ostettiin 0,81 miljoo-
nalla eurolla.

PP
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–Syystien monipuolises-
sa palvelukeskuksessa kaik-
ki toteutuva senioriliikunta
on sosiaali- ja terveysviras-
ton linjoja noudattaen
ulkoistettu tulevana syksy-
nä. Meillä suurin liikunta-
palveluiden tuottaja ensi
syksynä on työväenopisto,
kertoo talon vastaava
ohjaaja Leea Parhiala.

Parhiala selventää, että
talon oma liikuntatoimin-
ta keskittyy jatkossa niihin
asiakkaisiin, joilla on uhka
joutua ympärivuorokauti-
seen hoitoon.

–Toisin sanoen suuntaam-
me resurssimme heikkokun-
toisiin ja syrjäytymisuhan
alla oleviin senioreihin.

Liikuntaryhmien suhteen
työväenopisto hoitaa ilmoit-
tautumiset ja kaiken toi-
mintaan liittyvän, palvelu-
keskus tarjoaa tilat TVO:n
käyttöön.

–Edelleen kaikki syksyllä
alkavat liikuntaryhmät on
suunnattu seinioreille ja lii-
kuntaryhmiin osallistumi-
nen vaatii palvelukeskus-
kortin, johon on oikeus hel-
sinkiläisillä eläkeläisillä ja
työttömillä, muistuttaa Par-
hiala.

Työväenopiston liikun-
taryhmiin ilmoittaudutaan

joko netin kautta, työväen-
opiston toimistossa tai pu-
helimitse.

– Kaikki Syystiellä pitä-
mämme kurssit ovat siis
vain senioreille. Sama hen-
kilö voi ilmoittautua useam-
mallekin kurssille, mutta jos
ei aiokaan osallistua, pitää
muistaa perua. Muuten läh-
tee lasku liikkeelle, muistut-
taa Päivi Christensen työvä-
enopistosta.

Työväenopisto tulee tar-
joamaan kymmenkunta lii-
kuntakurssia, joista tiedot
löytyvät jo nettisivuilta. Il-
moittautuminen alkaa elo-
kuun puolivälin jälkeen
ja kaikille kursseille mah-
tuu enintään 24 harrasta-
jaa. Kurssien hinta tulee ole-
maan senioreille alta kym-
pin lukukaudessa.

–Pidimme yhteisen info-
tilaisuuden syksyn liikunta-

ryhmien osalta yhdessä
TVO:n kanssa toukokuussa
täällä Syystiellä ja osanotto
oli kiitettävää, kertoo Leea
Parhiala.

Joitakin senioreita pohdi-
tutti vielä sen jälkeen,miten
ilmoittautuminen onnis-
tuu käytännössä ja jos mo-
ni innostuu osallistumaan
monelle kurssille, jääkö osa
vanhoista kävijöistä sitten
ilman yhtään liikuntakurs-
sia.

Parhiala kertoo, että lii-
kuntaryhmiä Syystiellä jär-
jestävät myös eri järjestöt,
kuten Malmin rintamavete-
raanit), jotka toivovat lisää
jäseniä mukaan Senioritans-
seihinsa ja Malmin eläkeläi-
set (tanhu) sekä Karvinen ry
(liiku ja virkisty-jumppa).
Näiden järjestöjen jumppiin
ilmoittautumiset hoitavat
järjestöt itse.

Teija Loponen

Malmi

Viikki
Von Daehninkadulla on suljettu väliaikaisesti bussipy-
säkit 3486, 3487 ja 3488 kaivutyömaan takia.
Korvaavat pysäkit ja kääntöpaikka busseil-

le 57 ja 68 sijaitsevat Latokartanonkaaren päässä.
Poikkeusjärjestely kestää 10.8. asti.

PP

Von Daehninkadun pysäkit
suljettu

Joukkoliikenne siirtyi kesäaikaanmaanantaina.
Koillis-Helsingin lähijuniin kesäaikataulut vaikuttavat

niin, että ruuhka-aikaan I- ja K-junat korvataan N-junil-
la. Samalla N-junien vuorovälejä harvennetaan osittain.
Bussien vuorovälejä on harvennettu ja osa linjois-

ta on koko kesän tauolla. Niihin kuuluu muun muas-
sa 71V.
HSL ei julkaise kesäaikataulukirjaa, mutta paperisia

linjakohtaisia irtoaikatauluja saa edelleen esimerkik-
si busseista.
Syysaikatauluihin siirrytään 11.8.

PP

Lähiliikenne aloitti kesäajan

Pihlajamäki
Pihlajamäen ostoskeskuksessa olevan apteekin ikku-
na rikottiin varhain kello 02.45 viime viikonmaanantai-
na. Murtoäänet kuullut vartija lähti heti kohti apteekkia
ja hälytti poliisit paikalle, mutta sisään tunkeutuja ehti
livahtaa karkuun.
Voron saalis jäi pieneksi. Hän sai mukaansa tiettä-

västi vain kaksi neljän tabletin pakkausta Viagraa sekä
pari särkylääkepurkkia.
Poliisi jatkaa asian selvittelyä. Valvontakamerakuvat

odottivat vielä viikko sitten purkajaa.
Pirjo Pihlajamaa

Varas vei Viagraa

Murto-
varas
ehti
vohkia
vain vähän
lääkkeitä.

Toimitukseen tuli valoku-
va, joka on todennäköisesti
otettu Malmilla tai Tapanilas-
sa ehkä vuonna 1936 tai -37.
– Kuva on isäni veljen,

Veikko Herttelin jäämistös-
tä. Serkkuni lähetti minulle
kuvia, ja olisi tosi mielenkiin-
toista tietää, missä tämä on
otettu, kertoo kuvan lähettä-
nytRaila Perälä.

Pirjo Pihlajamaa

Tunnistatko
ketä ja missä
kuvattu?

RAILA PERÄLÄN KOTIALBUMI

Minkä talon edessä ja millä kentällä lapset pelaavat?

Syystien jumpat siirtyvät
Työväenopistolle
Syystien
palvelukeskuksessa
jumpataan ensi
syksystä lähtien
pääasiassa
työväenopiston
toimesta ja jumpista
peritään pieni
kurssimaksu. Talon
omat liikuntaryhmät
ovat jatkossa vain
asukkaille.

PIRJO PIHLAJAMAA

Tapanila
Viertolantien kulkijaa ilahduttaa nyt runsas kukkaloisto.
Juhannusruusu on puhjennut kukkaan sopivasti juuri
ennen jussin tuloa ja vähänmatkan päässä Vanhan Ta-
panilantien risteysalueella säihkyy komea sireeni.

PP

Luonto antaa silmänruokaa

JOUKO KOMULAINEN
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Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Täyden palvelun lääkärikeskuksessamme saat
ammattitaitoista apua vaivoihisi. Yleis- ja erikois-
lääkäripalvelujen lisäksi saat meiltä työterveyspalvelut,
päiväkirurgiset toimenpiteet sekä laboratoriopalvelut.
Saat ajan joustavasti, pääset hoitoon nopeasti!

Tervehdys Koillis-Helsinki -
Tervetuloa Terveystalo

AVOINNA MYÖS
viikonloppuisin

la klo 10-16

Malmille!
VARAA AIKA

terveystalo.com
p. 030 6000*
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Terveystalo Malmi
Malmin kauppatie 18, 3. krs
avoinna ma-to 7.30-19,
pe 7.30-16, la 10-16
Terveystalo Kampissa
24 h päivystys

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE $ '''(!)#!%+*))#&!("
Info puh. 045 1229560

Ke 18.6. Rukousilta, Vilho Mustonen
Su 22.6. Ei jumalanpalvelusta, Konferenssi

Keuruu 19.-22.6.
Su 22.6. 14.30 Latinokokous
Ke 25.6. 19.00 Rukousilta, Jari Päärni

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.fi
extrakodit@remax.fi, ma–to 9–18, pe 9–16, la–su suljettu kesäaikaan

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848
Merja Pulkkinen
050 511 0782

Maria Jutila
KiAT

045 110 3345

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

Sam Kamras
040 837 3465

Arja Weeraratne
050 548 9049

Asta Lindroos
045 277 6154

Hanna Valtonen
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV

040 051 9920
Juha Taponen

KiAT
0400 537 500

Seppo Väisänen
040 042 6233

Sari Sankari
050 331 3141

Kartanonkoski 80,5 m2

3h, k, s. Kaunis 3-tasossa oleva huoneisto,
viihtyisässä pientalolähiössä. Asunnolla aidattu
etupiha ja takapiha patiolla. Hyvät liikenneyhteydet
kaupungin sisällä sekä ympäristökuntiin, hyvät
lähipalvelut ja koulut,päiväkodit lähellä. Oolan-
nintie 6. Mh. 385 000 €. Kohdenumero 9761374 .
Tied, Asta Lindroos 045-2776154

VANTAA

Tuusula OKT 197 m²
Upea,valoisa ja kodikas omakotitalo 197m2,
5h,k,s,+ parvi +21m2 varastorakennus,lap-
siystävällisellä alueella. Oma rauhallinen iso
takapiha. Puistot, kaupat ja koulut lähellä.
Mahtavat Golf-,virkistystoiminta- ja urheilun-
mahdollisuudet lähellä. Rosinankaari 7, Tuusula
Mh. 498.000€ Kohdenumero 9977779 Tied.
Asta Lindroos 045-2776154

TUUSULA

ESPOO
Espoo Nupuri, PT 97 m2

4h+k+s, wc, 2vh, ulkovarasto,terassi, 2 ap. Uudistu-
otantoa Nupurissa Ennakkomarkkinoinnissa! Upeat
1-tasoiset paritalohuoneistot Gumbölen kartanon ja
golfkentän läheisyydessä. Kiinteistölle tullaan raken-
tamaan 6kpl ( 12 huoneistoa) 1-tasoisia paritaloja,
omille tonteilleen, jotka jaetaan hallinnanjakoso-
pimuksella omiin määräosiin. Hallavantorpantie 1,
02820 Espoo Mh: 327.500€ Kohdenumero: 9936570
Tied. 0400 519920 Petri Hietala

Espoo Nupuri, PT 80 m2

3h+k+s, ulkovarasto,terassi, 2 ap. Laadukasta
Paritalo-uudistuotantoa Espoon Nupurissa
Ennakkomarkkinoinnissa ! Upeat 1-tasoiset pari-
talohuoneistot Gumbölen kartanon ja golfkentän
läheisyydessä. Kiinteistölle tullaan rakentamaan
6kpl ( 12 huoneistoa) 1-tasoisia paritaloja ,omille
tonteilleen, jotka jaetaan hallinnanjakosopimuksel-
la omiin määräosiin. Hallavantorpantie 1, 02820
Espoo Mh: 298.800€ Kohdenumero: 9511816
Tied. 0400 519920 Petri Hietala

ESPOO

VANTAA
Vantaa, Kuninkaanmäki OKT 208/373 m²
7-8h,k,rt, 3wc, 2kph, s, vh, ak, 2 at. Tämä 2007
rakennettu Lammi Kivitalo merkitsee korkeata
laatua, turvallisia materiaaleja ja toimivia kustan-
nustehokkaita ratkaisuja, jossa mm. maalämpö
mahdollistaa edulliset asumiskustannukset läpi
vuoden. Pinnoiltaan ja tekniikaltaan erinomaisessa
kunnossa. 1400/2245m2 hallinnanjakosopimuksel-
la. Kuusimäentie 13A. Mh: 698.000€ Kohdenume-
ro: 9605668 Tied. 0400 519920 Petri Hietala

HELSINKI
Helsinki, Torpparinmäki OKT 95/110m²
4h, k,rt , kph,vh, erillinen kellari. Vankkarakentei-
nen, tiilirunkoinen omakotitalo Torpparinmäessä!
1965 rak. jykevä täystiilitalo 620 m² rinnetontilla.
Kellaritilat 80 m², jossa paljon säilytys-ja työtilaa.
Kaipaa kädentaitoista omistajaa, joka saa tehdä
talosta mieleisensä kodin. Rakennus on kaavan
mukaan Sr-2 osittain suojeltukohde, koskien
pääasiassa julkisivua. Tarjouskauppakohde!
Viskaalintie 30, 00690 Helsinki. Velaton lähtöhin-
ta: 270.000 € Kohdenumero: 9563882 Tied. 0400
519920 Petri Hietala

Tammisto KT, 65,5 m²
3h+tk+kph,s,vh,las.parv. Viehättävä 2/7 krs:n koti,
vehreässä puistomaisessa miljöössä, peltojen ja
Vantaanjoen äärellä. Upeat ulkoilumaastot mm.
Paloheinän monipuoliset ulkoilumaastot lähelläsi.
Tarjouskauppakohde! Rosendalinrinki 3. Velaton
lähtöhinta 198 000€ . Kohdenumero 9584270.
Tied. 0400 519920 Petri Hietala

VANTAA

Ruskeasanta OKT 89/136 m²
4h+k+s+ 77 m² AT, määräosa 717/1317 m²
Tässä unelmien kiinteistö sinulle , joka pidät
rintamamiestaloista sekä tarvitset työhösi tai
harrastuksiin tilaa. Jos nämä seikat ovat tärkeitä,
Ruskeasannan erinomaista sijaintia unohtamatta,
on kiinteistö erinomainen valinta sinulle. Tarjous-
kauppakohde! Kuoppatie 3. Velaton lähtöhinta:
270 000€. Kohdenumero 9846286 . Tied. 0400
519920 Petri Hietala

VANTAA
Kallio KT 26.3 m2

1h+kk. Kalliossa todella viehättävä, hissital-
on ylimmän 7/7 kerroksen yksiö.Näkymät
suoraan puistoon. Putkiremontti tehty. Helsing-
inkatu 12, 00500 Helsinki. Velaton lähtöhinta
163000 € Tarjouskauppakohde.Kohdenumero:
9958583 Tied. Hanna Valtonen 040 8448991

Söderkulla OKT 150/245 m2, Tontti 833 m2

4-5h, oh,k,s-osasto, th,khh,at. Upea kokonaisuus
maalaismaisemissa Sipoon Söderkullassa,
matkaa Helsinki-Porvoo moottoritien liittymään
vain 5 minuuttia. Tässä todella viehättävässä
omakotitalossa on helppo asua. Torpantie 1b.
Kohdenumero 9451866 Velaton lähtöhinta
398.000€ Tarjouskauppakohde! Tied. Hanna
Valtonen 040-8448991

Kuninkaanmäki, OKT 136 m2

3h,k,s,khh,kph Matkamäenkuja 4. Huoletonta
asumista 2012 valm. okt:ssa. Maalämpö ja LTO
takaavat edulliset asumiskustannukset. Kodikas
ja toimiva koti 2-krs:ssa. Navigointiin Vanha
Porvoontie 281. Vh. 365 000 € kohdenumero
9641902 Tied. Seppo Väisänen 0400 426233

Tikkurila KT 50 m2

2h+k. Viihtyisä ja hyvä kuntoinen koti sinulle, joka
etsit ensiasuntoa tai olet muuttamassa isommasta
pienempään. Huoneisto on siistikuntoinen ja
kylpyhuone saneerattu tänä keväänä. Kohde on vuo-
krattu ja toimii siis myös sijoitusasuntona mainiosti.
Orvokkitie 13 G. Mh: 132 578,67€, Vh: 141 000,00€
Kohdenumero:9642657 Tied. Seppo Väisänen 0400
426233

OKT Tontteja n.3000 m2

Rinnenmäentie , 07150 Laukkoski. Tarkoitettu
kylämäisen rakentamisen alueeksi. Mitoituksen
mukaiselle rakennuspaikalle saa rakentaa yksiasun-
toisen asuin- tai lomarakennuksen talousrakennuk-
sineen tai kyläyhteisöjen toimintaa tukevia yleisiä
rakennuksia sekä sellaisia työ- ja liiketiloja, jotka
eivät aiheuta haittaa ympäröivälle. Rakennuspaikan
rakennusoikeuden määrä 300k-m2 (k-m2) määräytyy
kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Tonttien
rajalle vesiosuuskunta toimittanut veden ja jäte-
viemäröinnin sekä sähkö- ja valokuitukaapelit. Alk.
Mh: 60 000€. Kohdenumero 9992026 Tied. Seppo
Väisänen 0400 426233

Malmi Tapaninvainio KT 55 m2

2h+k+las.parvekeTapaninvainiossa hyvällä sijain-
nilla, palveluiden läheisyydessä 2. kerroksen läpi-
talon huoneisto. Huoneistossa on toimiva pohja-
ratkaisu, lasitetulla länsiparvekkeella.Tämä koti
sijaitsee toimivien liikenneyhteyksien äärellä. Alue
on viihtyisä ja vehreä ympäristöltään.Tyynelänkuja
2. Mh: 165 098,43€, Vh: 166 000,00€ Kohdenu-
mero: 9522591Tied. Sari Sankari 050 3313 141

Vaskipelto KT 3h+k+s 76 m2

Asumisen rauhaa, hienoja näköaloja ylimmästä
kerroksesta, loistavat ulkoilumahdollisuudet
ja liikenneyhteydet sekä hyvä taloyhtiö. Tähän
asuntoon voit muuttaa nopeasti nauttimaan
tulevasta kesästä. Lasitettu länsiparveke toimii
jatkeena olohuoneelle aikaisesta keväästä
myöhäiseen syksyyn. Vaskipellontie 2. Vh. 257
000€. Kohdenumero: 9890072. Tied. Sari Sankari
050 3313 141.

VANTAA

HELSINKI VANTAA

VANTAA

SIPOO

HELSINKI

PORNAINEN

Petri Grönlund
040 4807878

Pyydä meitä välittäjiä
ilmaiselle arviointikäynnille.

Merja Rönkkö
LKV, LVV

045 1954818

Pertti Kuikka
Yrittäjä, LKV, KED
Puh. 045 359 7727

HAUSKAA

JUHANN
USTA!

Lähitiedon
toimitus toivottaa

Juontaja
Niina Backman

Kehykset: MaxMara

Kirjailija
Kauko Röyhkä
Kehykset: Lyle&Scott

LITE BÄTTRE KE
SÄALE

JOPA -80 %
Koko kehysmallisto -20–80 %

Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori

PRISMAN talo 2. kerros
Puh. 09-345 4292 tai
0500 515 707

ark. 10–18, la 10–14
(kesällä la suljettu)

MYÖS SILMÄLÄÄKÄRIVASTAANOTTO
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Helsinki Fly in tapahtu-
maan osallistui yli 40 konet-
ta, kaukaisin tuli Leicesteris-
tä Englannista, Cessna 150.
Vanha Piper Apache lensi
Malmille Västeråsista ja
Cessna 182 Ikshkilesta Lat-
viasta.

Yleisöä kävi koneisiin ja
kentän toimintoihin tutus-
tumassa noin 7000, mikä
järjestysmiesten mukaan oli
huomattavan paljon enem-
män kuin viime vuonna.
Järjestelyjen sujumisesta
huolehti parikymmentä va-
paaehtoista.

Viitisensataa ihmistä osal-
listui kenttäkierroksille,
joissa päästiin kävelemään
lentokenttäalueella ohja-
tussa ryhmässä. Ohjelmas-
sa oli myös luentoja aihei-

den vaihdellessa VL Myrs-
ky -lentokoneen entisöin-
nistä viranomaismääräysten
muutosten esittelyyn.

–Luennot ovat osa tärke-
ää lentoturvallisuustyötä,
samoin se, että maakuntien
lentäjät käyvät Malmilla
katsomassa valvottua ja oh-
jattua lentotoimintaa, huo-
mauttaa Malmin lentoken-
tän ystävät ry:n puheenjoh-
taja Timo Hyvönen.

Ensikertalaisia Malmin

kentälle tulikin useita ja
kynnys lentää Malmille pie-
neni.

–Tämä kynnys johtuu sii-
tä, että Malmia pidetään
niin vilkkaana lentokent-
tänä, ettei sinne mahdu vä-
liin. Lennonjohto on kuiten-
kin niin ammattitaitoinen ja
osaava, ettei vaaratilantei-
ta nytkään syntynyt, kertoo
Hyvönen.

Keskellä päivää tarjottiin
ylimääräistä herkkua, kun
Raimo Nikkanen ja Ilmailu-
liiton edellinen puheenjohta-
ja, liikennelentäjä Tapio Pit-
känen harjoittelivat taitolen-
tokuvioitaan kesän kilpailu-
ja varten. Harjoitus loppui
hienoon savusydämeen, jon-
ka pojat piirsivät taivaalle.

Lentokentän suositut
lauantailuennot jatkuvat
syksyllä, luvassa on muun
muassa tunnetun Sami Saik-
kosen esitelmä siitä, miten
hän hurahti taitolentoon.
Luentoja järjestetään noin
kerran kuussa.

Teija Loponen

Lentokenttä täyttyi koneita
ihailevasta yleisöstä
Helsinki Fly in –tapahtuma Malmin lentoasemalla keräsi yhteen
ilmailijoita ja lentokoneista kiinnostuneita. Taitolentäjien harjoittelu
näkyi kauemmaksikin.

Helsinki Fly in –tapahtumassa Malmin lentoasemalla ihasteltiin niin vanhaa DC3-
konetta kuin taustalla näkyvien taitolentäjien harjoituksia.

MIKKO KUKKANEN

Harjoitus
loppui hienoon
savusydämeen,

jonka pojat
piirsivät taivaalle.

MLY:n jäseniltä on
kyselty paljon lento-
kentän tulevaisuudes-
ta ja kehysriihessä
esitetyistä oudoista lu-
vuista.

Liikenne- ja vies-
tintäministeriö on nyt
vastannut Timo Hyvö-
sen esittämiin kysy-
myksiin kehysriihen
taustoista. Vastauksen
perusteella näyttää sil-
tä, ettei kehysriiheen
liittyen ole tehty asi-
an valmistelua. Kentän
käyttäjiin liitetyt doku-
mentit ovat vanhoja ja
tehty eri lähtökohdista.
–On siis käynyt sel-

väksi, ettei kehys-
riihtä varten ole tehty
minkäänlaista erityis-
tä valmistelua Malmin
lentokenttäasiassa
vaan kyseessä on po-
liittinen sopimus. Aloit-
teellinen taho on epä-
selvä, toteaa Timppa.
Tarkemmin asiasta

voi lukea MLY:n ylläpi-
tämiltä sivuilta osoit-
teesta www. malmiair-
port.fi

Vastaajista puolet arvioi
palvelun olevan suunnilleen
samaa tasoa muiden vas-
taavien kulttuuripalveluiden
kanssa. Jonkin verran muita
parempana palvelun näki 33
prosenttia ja paljon parem-
maksi palvelun arvioi 15 pro-
senttia vastaajista. Vain kak-
si prosenttia vastaajista arvioi
palvelun muita vastaavia pal-
veluita huonommaksi.
Kyselyssä selvitettiin myös

asiakkaan palvelussa koke-
mia ongelmia. Haasteita oli
kohdannut 8 prosenttia vas-
taajista. Yleisimmiksi ongel-
miksi nimettiin aiemmissa-
kin kyselyissä esiin nousseet

naulakkopalvelun, väliaika-
tarjoilun ja vessan ruuhkau-
tumiset. Haasteina pidettiin
myös lipunmyynnin aukiolo-
aikoja.
Kaikkein tyytyväisimpiä ol-

tiin talojen tapahtumien laa-
tuun (4,20/5), hinta-laatusuh-
teeseen (4,12) ja toimipai-
kassa asiointiin kokonaisuu-
tena (4,18).
Vastaajista 90 prosenttia

aikoo mahdollisesti tai eh-
dottomasti käydä kulttuuri-
keskuksen tapahtumassa
seuraavan puolen vuoden
aikana. Asiakkaista 88 pro-
senttia on myös suositellut
jotakin tapahtumaamuille.

Vastaajista yli 55-vuo-
tiaita on 44 prosenttia ja
35–54-vuotiaita 35 prosent-
tia. Naisia vastaajista oli 78
prosenttia ja miehiä 22 pro-
senttia.

Teija Loponen

Malmitalon käyttäjät ahkeria vastaajia
Helsingin
kulttuurikeskuksen
tekemän kyselyn
mukaan 93 prosenttia
asiakkaista on
joko tyytyväisiä,
59,5 %, tai erittäin
tyytyväisiä, 33,5 %
talojen palveluihin.
Kyselyyn vastasi
huhti-toukokuussa
1159 asiakasta.
Heistä toiseksi
eniten eli 22,86 %
arvioi Malmitalon
toimintoja.

Malmitalossa
käyvät ovat kenties

keskimääräistä
tyytyväisempiä

talon tarjontaan
ja toimintaan,

sillä he vastasivat
innokkaasti

kulttuurikeskuksen
kyselyyn.

TEIJA LOPONEN

Vedestämitataan ulosteperäisten bakteerienmäärä.
Tapaninvainion kohdalla ulosteenmukana tulevia ente-
rokokkeja oli 53 kappaletta ja escherichia coli –baktee-
reita 71 kappaletta 100millilitrassa vettä. Tapaninvainios-
sa veden lämpö oli 15,2 astetta näytteenottopäivänä, jo-
ka oli 4.6.
Kolibakteerien osuus oli Tapaninvainion vedessä kai-

kista Helsingin uimarannoista suurin ja enterokokkien
määrä toiseksi suurin. Korkeampaan ylsi vain Lauttasaa-
ressa Veijarivuoren puiston uimaranta, jonka desin vesi-
näytteestä löytyi 97 enterokokkia.
Enterokokin raja-arvo on sisämaan vesissä 400 ja ko-

libakteerin 1 000 kappaletta sadassamillilitrassa vettä.
Meren rannikoilla raja-arvot ovat 200 ja 500.
Vantaanjoen virtaama on alkuvuodesta ollut pientä,

minkä vuoksi joenmereen kantama ravinne- ja kiintoai-
neskuorma on ollut normaalia alhaisempi ja painottunut
normaaliamyöhempään toukokuulle.
Veden laatua seurataan elokuun loppuun asti. Seu-

raavan kerran Tapaninvainion vettä tutkitaan 23.6. Loput
kaksi näytteenottopäivää ovat 28.7. ja 25.8.
Helsingin 26 uimarannasta kolme sijaitsee Vantaan-

joen rannalla jamuutmerenrannoilla.
Pirjo Pihlajamaa

Vantaanjoessa
voi uida
Veden hygieeninen laatu osoittautui
Tapaninvainion uimarannalla ja kaikilla
muillakin Helsingin yleisillä uimarannoilla
hyväksi kesän ensimmäisessä
mittauksessa. Mittaukset teki Helsingin
kaupungin ympäristökeskus kesäkuun
alussa.

Uimavesinäytteiden viimeisin testausseloste
pitäisi olla aina nähtävillä testatun uimarannan
ilmoitustaululla.

PIRJO PIHLAJAMAA
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OLEMME AVOINNA JUHANNUS-

AATTONA PE KLO 8-12,

JUHANNUSPÄIVÄNÄ LA SULJETTU,

SU AUKI NORMAALISTI KLO 12-18

095
ps
raj. 2 ps /tal. 149pkt 1695

kg

099
kg

599
kg 1495

kg

Lihamestarimme
NAUDAN GRILLIPIHVIT
SISÄPAISTISTA
myös marinoitu

Coca-Cola
VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l
0,57/l, Regular, Zero ja Light

HK Kabanossi
GRILLIMAKKARAT 400 g
3,75/kg

TULI KUUMA porsaan
ULKOFILEEPIHVI n. 1,2 kg
marinoitu

Tuore
NORJAN LOHIFILEE
ruodoton, rasvaton

-21%

-25%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 7,99 kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja
yksittäin 2,49 pkt (6,23/kg)

Tarjoukset voimassa KE-PE 18.-20.6.2014,
ellei toisin mainita.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

w
w
w
.k
-c
ity

m
ar
ke

t.fi

Herkullisia juhannushetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tuore makea
ANANAS
Costa Rica

Juhla Mokka
KAHVI 500 g
6,67/kg, myös tumma paahto
yks. 3,59 pkt (7,18/kg)

Karjala TULI KUUMA
III-OLUT 4,5% 0,33 l pl 12-pack
2,20/l, voimassa 29.4.2014 alkaen

12
pack 996

sis. pantit
1,20

4
pack 499

sis. pantit 1,60
raj. 2 erää /tal.

ERÄ
VARHAISPERUNA 1 kg
0,95/kg

TULI KUUMA esikeitetyt
MAISSINPALAT 450 g
3,31/kg, Espanja

2
pkt 3.-raj. 2 erää/talous

3
pkt 10.-raj. 1 erä/talous



menneenä keväänä odotet-
tua ennenaikaisempaan pu-
toamiseen SM-liigan pudo-
tuspeleissä.

Tuskin oli viimeinen Joke-
ri-peli takana, kun Teuvoa
vietiin jo rapakon yli Chica-
gon NHL-joukkueeseen,
jossa yhdeksi Euroopan
suurimmaksi kiekkolahjak-
kuudeksi sanottu Teuvo
ehätti keväällä pelaamaan
kolme NHL-ottelua. Lisäksi
keskushyökkääjän taito-
kiekkoa nähtiin AHL-liigan
otteluissa.

Ymmärrettävästi Teu-
vo nimeää uransa tähänas-
tiseksi kohokohdaksi tam-
mikuussa Malmössa ruot-
salaisille ennakkoon peda-
tun maailmanmestaruuden
voittamisen Suomelle alle
20-vuotiaiden MM-kisois-
sa.

– Oli se aikamoinen ko-
kemus. Meillä oli tosi hy-
vä henki joukkueessa ja
olimme monen kanssa pe-
lanneet monta vuotta kim-
passa nuorten maajouk-
kueissa, kertoo joukkueen
avainpelaaja ja turnauksen
pistepörssin voittanut Teu-
vo.

Teuvon menestyksen taus-
talla on lahjakkuuden ohel-
la ääretön kiinnostus pallo-
peleihin ja urheiluun. Hän
korostaa pihapelien merki-
tystä. Kotitalon seinällä yhä
oleva maali vahvistaa tä-
män. Pihatreeniä harrastaa
Teuvon lisäksi hänen rippi-
kouluikäinen Eero-veljensä,
joka pelaa Jokereissa puo-
lustajan paikkaa. Pikkusis-
ko Satu kiitää jäällä muun
muassa ringeten parissa.

Vuoden 2014 nuorelle
helsinkiläisurheilijalle on
kertynyt kosolti mitaleja.
Erän C-nuorten salibandy-
joukkueen peruja ovat SM-
kulta ja hopea. Ehtipä nuori
ikiliikkuja kesäisin pelaa-
maan jalkapalloakin MPS:n
keltapaidoissa, josta saavu-
tuksena on Helsinki cupin
pikkufinaalin voitto.

–Ja olin mä mukana Erän
yleisurheilussakin eri la-
jeissa Pukinmäen kentällä,
taustoittaa Teuvo monipuo-
lista harrastamistaan.

Nuoren jääkiekkotähden
urheilijapolku on esimerkil-
linen. Maailmanmestari ko-
rostaa pihapelien ja kikkai-
lun merkitystä. Hän tois-
taa usein, että ”on oltava ki-
vaa”.

Taitopelaaja Teräväinen
on kehittänyt luistelutaito-
aan Pukinmäen ja Siltamäen
ulkojäillä. Kesäisin on kul-
ku suuntautunut samoille
kentille pelaamaan tennistä.

–Harrasta monipuolises-
ti, tee mistä tykkäät ja nau-
ti pilke silmäkulmassa, kuu-
luu maailmanmestarin me-
nestysresepti.

Keitä on eniten muistami-
nen ja kiittäminen menes-
tyksellisestä urheilijaurasta-
si?

– Vanhempiani tottakai.
He ovat kuskanneet ja huol-
taneet. Kaikkia valmenta-
jiani on myös kiittäminen,
etenkin Jokerien Mika Pert-
tilää, Pentti Hiirrosta ja To-
mek Valtosta. Kaikki menee
edelleen kiekon ehdoilla.
Haluan päästä pelaamaan
NHL:ää Chigacoon ja aut-
taa joukkuetta sekä tehdä
tulosta, paketoi Teuvo.

Kesäkin kuluu kiekollisis-
sa merkeissä. Juhannuksen
ja lähiviikot hän viettää ja
harjoittelee koti-Suomessa.
Heinäkuun puolivälissä
kutsuu Chicagossa viisipäi-
väinen nuorten ja NHL-
varausten leiri. Lippua
paluulentoon ei ole, leirin
jälkeen Teuvo jää treenaa-
maan Chicagoon. Black-
hawksien training camp
alkaa syyskuun alussa. Kai-
ken mennessä nappiin, Teu-
vo nähdään täällä kotimai-
semissa vasta seuraavien
lumien jälkeen.

Kiekkovirtuoosin elämä
on vapaallakin lähellä kiek-
koa ja urheilua. Vapaa-ai-
ka kuluu paljolti pelikave-
reiden seurassa. Yksi heistä
on naapuristossa asuva Jo-
keripelaaja Santeri Saari, jo-
ka tulevalla kaudella toden-
näköisesti pelaa SM-liigaa
Vaasan Sportissa.

Haastattelun lopulla sun-
nuntaina tulee kysyttyä mi-
tä jatko-ohjelmaa Chicagos-
ta vajaan kahden viikon tes-
tistä ja golfviheriöiltä edel-
lisenä päivänä palanneella
urheilijalla on sunnuntaille.

–En tiedä, mennään eh-
kä Santerin kanssa Puksuun
pelaamaan tennistä, kuuluu
sporttihenkinen vastaus.

Maailmanmestarin päi-
vät täyttyvät monipuolises-
ta liikkumisesta. Hymyssä
suin!

Heimo Laaksonen

8 Uutiset

auhallinen ja
määrätietoinen
nuori huippu-
urheilija Teuvo

Teräväinen ei osaa sanoa
mistä hän on kotoisin. Syy-
nä on kotiosoite, joka rajoit-
tuu useamman kaupungin-
osan solmukotaan.

–En oikein tiedä, kerron
kotipaikaksi milloin Suu-
tarilan, Tapaninvainion tai
Töyrynummen, myhäilee

juuri NHL-seura Chicago
Blackhawksin testeistä ko-
tiutunut Teuvo.

Pian 20 vuotta täyttävän
urheilijanuorukaisen urhei-
lullinen perhe on asunut ko-
ko Teuvon iän samoilla kul-
milla. Kaksi ala-asteen ensi
kouluvuotta kului Malmil-
la, sen jälkeen Töyrynum-
mella. Yläaste suoriutui
muiden urheilijanuorukais-
ten kanssa Pohjois-Haagas-

sa.
–Olen vieläkin Mäkelän-

rinteen urheilulukiossa. On
vain ollut vähän vaikeaa
saada aikatauluja sovitettua
opiskeluun, vaikka ”Märs-
kyssä” on paljon ymmärrys-
tä urheilun ja opiskelun yh-
distämisessä, pohtii Teuvo.

Teuvo Teräväisen voi sa-
noa pienenä rokotetun
sportneulalla. Hän kertoo
lastenrattaista asti seuran-

neensa sekä isän että äidin
salibandypelejä. Maila hei-
lui kädessä jo 4-vuotiaa-
na isän vetäessä Tapanilan
Erän salibandykouluja. Sali-
bandy oli myös Teuvon en-
simmäinen laji.

Kuuden – seitsemän van-
hana tuli jääkiekko mukaan
Helsingin Kojoottien junio-
ritoiminnassa. 12-vuotiaa-
na hän siirtyi Helsingin Jo-
kereihin, joka tie päättyi

Jääkiekkoilija Teuvo Teräväinen
Tapaninvainio – Töyrynummelta

Maailmanmestari
ja vuoden nuori
helsinkiläisurheilija
Koillinen Helsinki ei juuri maailmanmestareista pullistele. Nuori jääkiekkoilija
Teuvo Teräväinen on yksi heistä. Hän johti tammikuussa kapteenina Suomen
20-vuotiaat kiekkoleijonat yllättävään ja riemastuttavaan MM-kultaan.
Viime torstaina, Helsinki päivänä, Teräväinen palkittiin vuoden 2014 nuoreksi
helsinkiläisurheilijaksi.

R

Maailmanmestari ja tämän vuoden nuori
helsinkiläisurheilija Teuvo Teräväinen.

Pukinmäen urheilukenttä on Teuvo Teräväiselle läheinen. Pikkupoikana se toimi Tapanilan
Erän yleisurheilun harjoituspaikkana, tänä päivänä hän käy siellä pelaamassa tennistä.

HEIMO LAAKSONEN
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Haastemiehentie 1, 00690 Helsinki Puh. 0207 705 110
petri.kananen@k-supermarket.fi

KIRJOLOHI
KOKONAINEN
Suomi 599

kg
VARHAISPERUNA
Suomi 099

kg

Pirkka
MAISSINTÄHKÄ
2kpl/400g

200
2pkt

kokonaisena

NAUDAN TAKUU-
MUREA SISÄFILE
Suomi

2990
kg

2495
kg

Palvelemme juhannuksena to 7–21, pe 8–12, la suljettu, su 12–18
Tarjoukset voimassa ke 18.6. – pe 20.6.

MINILUUMU-
TOMAATTI
400g

169
rasia

VARHAIS
SIPULINIPPU
Suomi

149
nippu

Pirkka
VESIMELONI

089
kg

TUORE PORSAAN
KASSLER 499

kg

795
kg

pihveinä
naturel &
maustetut

sisä-ja
ulkofileet

TUORETTA
KARITSAA

paahtopaisti1995
kg

Erä!
Ostoraj.
2kpl/talous

Salaattiannokset makusi mukaanSalaattiannokset makusi mukaan
Torppiksen salaattipuffestaTorppiksen salaattipuffesta

Juhannus-Juhannus-
tarjoustarjous

Norm.Norm.
15,95/kg15,95/kg12kgkg

9595

Koillis-
Helsingin
Lähitieto

Tuorein Koillis–
Helsingin Lähitieto –
lehti löytyy lehti–
telineestä Malmintorin
kauppakeskuksen
toisesta kerroksesta
Plaza Mocca kahvilan
vierestä sekä Malmin
Novan Citymarketin
edestä ja
Kirkonkyläntien
S-Marketin aulasta.

Tuorein Koillis–
H l i i Lähiti t

ONNITTELUT

Lähetä onnittelukuvia osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi, vie kuva teksteineen Malmintorin kauppakeskuksen
Plaza Mocca -kahvilan luona sijaitsevaan postilaatikkoomme tai postita kuvat osoitteella Lähitieto, Askartie 3–5,
00700 Hki. Liitä postimerkillä varustettu palautuskuori mukaan, jos haluat kuvan takaisin.

Onnea Samuel 5 vuotta 20.7.2014
Poika ihana hymysuu, päivänsankari
kukas muu. Onnea paljon sinulle
suoden, Rakkaat halaukset mukana
tuoden! t. Mummi,
Mumma, Eno ja Mira.

Onnea
Suuret onnittelut kesän sankareille!
Eeki 8 v ja Veeti 10 v.
Toivottavat pikkusisko Milla, äiti ja isi.

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Syyskuussa Helsinki-
oppaan opintonsa aloitta-
vassa ryhmässä on 15 kii-
nalaisen lisäksi noin pari-
kymmentä muun maan
kansalaista. Ryhmään vali-
tut ovat jo entuudestaan
matkailualan osaajia.

Suomalaiset matkailu-
alan ammattilaiset tulevat
saamaan hyvän joukon uu-
sia kollegoja, joiden kans-
sa verkostoitua ja luoda yh-
teyksiä Kiinan matkailu-

markkinoille, mikä ei ole
turha tavoite. Kiinalaiset
ovat tätä nykyä eniten ra-
haa matkailuun käyttävä
kansa.

Reilun miljardin asuk-
kaan maan kasvava mat-
kustusinto vaikuttaa jo
matkailun yleisiin trendei-
hin.

Suomi ja Helsinki ovat
jääneet usein välietapeiksi,
kun aasialaismatkaaja jat-
kaa matkaa ilman lento-
kentältä poistumista Parii-
sin tai Lontooseen. Opas-
koulutuksen tavoitteena on
saada yhä useampi aasia-
lainen matkailija jäämään
Helsinkiin ja jatkamaan
matkaa vaikka Lappiin.

– Jotta tämä toteutuisi,
tarvitsemme Suomen lisä-
brändäystä ja meidän on
saatava aasialaiset vakuut-
tuneiksi siitä, että Suomi
on houkutteleva euroop-
palaisena matkakohteena,
sanoo Helmessä matkailu-
alan aikuiskoulutuksen ke-

hittämispäällikkönä toimi-
va Anu Nylund.

Hänen mukaansa on tal-
koitten paikka kaikille suo-
malaisille varmistaa, että
turisti lähtee Suomesta ko-
tiin “sykähdyttävän positii-
vista kokemusta rikkaam-
pana”.

–Euroopan metropolien
kanssa emme samoin argu-
mentein pärjää, vaan Suo-
men vetovoimatekijöiksi
täytyy löytää jotain erilais-
ta, hän jatkaa.

Nylundin lisäksi kiina-
laisten opaskoulutuksen
kehittämisestä Helmessä
vastaavat idean keksinyt
freelance-mentori Bo Dong
ja matkaoppaan vastuu-
kouluttaja Maarit Havu-
kainen.

Hankkeessa ovat mukana
myös Helsingin Turistiop-
paat ry, Helsingfors Aukto-
riserade Turistguider rf. ja
Matkailualan tutkintotoi-
mikunta (OPH).

Pirjo Pihlajamaa

Suomi-brändille uutta nostetta Malmilta:

Helmi kouluttaa
kiinalaisturisteille oppaita

Helsinki tulee
saamaan Malmilla
opiskelleita kiinalaisia
kaupunkiopas-osaajia
katukuvaansa, sillä
Helmi Liiketalousopisto
ryhtyy kouluttamaan
kiinalaisia
matkailualan
ammattilaisia
Helsingin virallisiksi
oppaiksi.

Malmi

TEIJA LOPONEN

Latokartanontien oppilaitokseen saapuu syksyllä yli 30 opiskelijaa, joista koulitaan
Helsinki-oppaita kiinalaisturisteille.
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Jalkapallo Kolmonen

PuMa-Volleyn C-tytöt,
(14–15-vuotiaat) , voittivat
kultaa maailman suurim-
massa juniorilentopallotur-
nauksessa Power CUP:ssa.
Turnaus pelattiin tänä

vuonna Raahessa 5.–8.6.
PuMan C-tyttöjen joukkue

voitti kaikki ottelut nelipäiväi-
sessä turnauksessa. Finaa-
lissa oli vastassa Kempe-
leen Lentopallo. PuMa voitti
ottelun 2–1.
PuMa sijoittui 13 jouk-

kueellaan muutoinkin hy-
vin eri sarjoissa. Power CUP
-turnauksessa on sarjoja
6–22-vuotiaille.

Jouni Lind
www.puma-volley.fi

Power-voitto PuMalle

PuMa-Volleyn C-tytöt voittivat kultaa kansainvälisessä
Power CUP -turnauksessa.

JyPK/2:n taival ei alkanut
parhaalla mahdollisella
tavalla, matka Jyväskylästä
oli tyssätä bussivikaan.
Mutta vaikeuksien kautta
jyväskylättäret kävivät koti-
joukkueen asemassa haasta-
maan malmittaria.

Ottelu starttasi Malmitta-
rien komennossa. Intoa oli
alussa enemmän kuin jär-
keä. Muutaman minuutin
ja yliyrittämisen jälkeen al-
koi peli rullaamaan parem-
min ja tilanteita saatiin luo-
tua JyPKn maalille.

14. minuutilla pallo pe-
lattiin keskustan kautta va-
semmalle Daisy Währnille,
joka keskitti Suomen Cu-
pin maalikuningattarena
palkitulle Karla Makkosel-
le. Karla vei MPS:n 0–1 joh-
toon.

Pelin pallollinen hallinta
jatkui malmilaisilla, mutta
Jyväskylän joukkue puolus-
ti ”bussimaisesti” ja pyrki
iskemään nopeasti. 18. mi-
nuutilla Veera ”Velli” Var-
tiainen riisti pallon ja pelasi
alaspäin Espanjasta palan-
neelle Heidi Kaivonurmelle.
”Kaivon” painava laukaus
reilusta 20 metristä painui
auttamatta hyviä torjunto-
ja tehneen Jyväskylän maa-
livahdin selän taakse ja ti-
lanne 0–2.

Jyväskylä ei antautunut
vielä, etenkin terhakka jää-
kiekonkin parissa viihtyvä
Anna Vanhala osoitti vaa-

rallisuutensa. Puoliajalle
mentiin tilanteessa 0–2.

Toisen puoliajan alussa
näkyi, että Jyväskylän val-
mentajavelho Matti Lintu-
nen oli ripittänyt omiaan.
JyPK tuli hurjalla meiningil-
lä kehiin. Yritys oli tuottaa
hedelmää, kun Jypin pelaaja
pääsi varkain läpiajoon,
mutta varmoja koppeja
ottanut MPS-vahti Minja
Lahdelma oli taitavampi ja
tilanne edelleen 0–2.

Seuraavaksi oli Karlalla
mahdollisuus ratkaista otte-
lu malmilaisille, mutta lau-
kaus suuntautui suoraan
maalivahdin syliin.

Karlan hyvän tilanteen jäl-
keen oli Jyväskylän joukku-
eella kavennuksen paikka,
mutta taas kerran oli Min-
ja parempi MPS:n maalil-
la. Ottelun niitti nähtiin 56.
minuutilla. Kokeneet Ulla
Matikainen ja Linda Lind-
qvist puhkoivat hyvillä syö-
töillään vastustajan puo-
lustukseen Jaana Hyttisen
mentävän aukon. Nissak-
sen nopsajalka Jaana Hytti-
nen pamautti lähietäisyydel-
tä pallon aivan maalin kat-

toon ja tilanteeksi 0–3.

Yliajan viime hetkillä
MPS:n Vartiaisen yritys pal-
kittiin vielä. Vellin ”yllättä-
vä” vasuri upposi verkon
perukoille 0–4 ja Suomen
Cup -pokaalin nostojuhlat
alkoivat.

Ottelun direktoraatti pal-
kitsi ottelun parhaana pe-
laajana MPS:n Karla Mak-
kosen.

Palkinnot jakoivat naisten
A-maajoukkueen valmenta-
ja Andree Jeglerts ja TU 20
valmentaja Marianne Miet-
tinen.

MPS:n cup-mestarit,
avauskokoonpano: Min-
ja Lahdelma, Anne Hirvas-
vuopio, Ulla Matikainen
(C), Kaisa Vuorela, Krista
Huhtamäki, Daisy Währn,
Heidi Kaivonurmi, Elina
Vilkki, Jaana Hyttinen, Vee-
ra Vartiainen, Karla Mak-
konen. Vaihtopelaat: Riikka
Pehkonen, Aino Turtiainen,
Karolina Hurmerinta, Kris-
ta Dahlderg, Linda Lind-
qvist, Eve Makkonen ja An-
nika Vapaa.

Kari Silfver

MPS:n naiset taas
voittoon Suomen Cupin
pikkufinaalissa
MPS:n naisilla oli
ennakkosuosikin viitta
harteillaan ja JyPK/2
oli haastajana ilman
paineita Suomen
Cupin pikkufinaalissa
viime viikon tiistaina.

Pokaali kädessä joukkueen kapteeni Ulla Matikainen
ja TU 20 maajoukkuevalmentaja Marianne
Miettinen. Taustalla Anne Hirvasvuopio ja naisten
A-maajoukkueen valmentaja Andrée Jeglertz.

PETRI LUNKI

PuiU:n virsi on lyhyesti
kaunis. Perjantai-illan pis-
tetaisto KäPa/PuLe:a vas-
taan jouduttiin peruutta-
maan. Kahden päivän sade
teki Koudan sametista
pelikelvottoman. Tänään
keskiviikkona 18.6. klo
18.00 PuiU kohtaa Laaja-
salon nurmella HerTo:n.

MPS Atletico Malmi
kirmasi lauantaina hyvin
odotuksin Pukinmäen nur-
melle. Tarkoituksena oli
ottaa täysi pistepotti tutul-
ta vastustajalta PK-35/
VJS:ltä. Toisin kävi.
Lupaavan alun jälkeen
potin korjasi vastustaja
2–3 voitolla. Atleetit meni-
vät 10. minuutilla 1–0 joh-
toon Jani Hannulan maa-
lilla. Seurayhtymä PK-35/
VJS tasoitti ensi jakson vii-
me hetkillä taukoluvuiksi
1–1.

Toisella jaksolla koti-
joukkue avitti puolustus-
pään töppäyksillään vas-
tustajan jo 1–3 johtoon.
Ottelun komein 3–1 maali
oli voittajien Jan Eklundin
tarkan harkittu veto. At-
leeteilla oli tämänkin jäl-
keen muutama maalipaik-
ka, mutta pallo suuntautui
aina ohi maalin. Loppuki-

ri jäi myöhäiseksi, Jukka
Haarala teki Aku Vapaan
syötöstä 85. minuutilla
2–3 loppulukemat.

Atletico on nyt jämähtä-
nyt sarjassa 9 pinnaan, ja
odotettu nousutaisto uh-
kaa kääntyä taistoksi sar-
japaikan varmistamiseksi.
Eilen tiistaina malmilaisil-
la oli mahdollisuus kartut-
taa pistepussiaan Tammi-
saaressa, jossa he kohtasi-
vat EIF/Akademien.

MPS:n edustusjoukkue
asettui lauantai-illan kyn-
nyksellä Helsingin Väinä-
möisen uusitulla tekonur-
mikentällä jo toisen ker-
ran neljän päivän sisällä
HIFK/2:n vastustajak-
si. MPS pudotti tiistaina
Mosan nurmella hifkiläiset
ulos Regions cupista maa-
lein 3–2. Näin MPS eteni
5. kierrokselle ja 16 par-
haan joukkoon.

Väiskillä soundi oli kui-
tenkin toinen. Kotijouk-
kue siirtyi jo alkuhetkillä

1–0 johtoon. Ja jatkoa seu-
rasi. Nälkäiset punapai-
dat mättivät ensi jaksolla
pallon peräti neljä kertaa
malmilaisten maaliin, pal-
jolti malmilaispuolustuk-
sen virheiden seurauksina.
Taukotulos oli tuima, 4–0.

Toisella jaksolla puntit
tasoittuivat. Malmi ei hel-
littänyt, vaan pyrki tylyis-
tä numeroista huolimatta
rakentamaan peliään sovi-
tun mukaisesti. MPS:n ku-
parisen rikkoi vaihtomies
Niko Leppikorpi. Koti-
joukkue puolestaan sai yh-
den helpon maalin malmi-
laisten luovuttaessa pallon
helpohkosti vastustajalle.
Näin loppulukemina oli
ankea 5–1 tappio. MPS:n
avauksessa esiintyi ensi
kertaa Helsingin ykkösdi-
varijoukkueissa ja HJK:ssa
pelannut Zakaria Kibona.
Hänenkään ruuti ei vielä
ensiottelussa keltapaidas-
sa leimahtanut tuleen tuu-
lisella Väiskin kentällä.

MPS edustuksella oli ei-
len tiistaina tuhannen taa-
lan mahdollisuus pysyä
mukana lohkon nousuka-
hinoissa, kun se isännöi
Mosan nurmella jumbo-
joukkue Honka/3:a.

Heimo Laaksonen

Tappio,
tappio ja
peruttu!
Takana on laiha Kolmosen futisviikko. Malmilaiset
Atletico Malmi ja MPS edustus kokivat karvaat tappiot.
PuiU ei päässyt baanalle lainkaan, sateen raiskaama
Puistolan nurmi antoi aiheen ottelun peruuttamiseen.

Reilusti pelattu

Stadi cup F8-
ikäluokan
Fair Play
-palkinto:
MPS 07.
joukkue sai
upean pokaalin
ja 300 euron
lahjakortin
Stadiumiin.

Väiskillä soundi
oli kuitenkin

toinen.

Jalkapallo Naiset
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Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia
asioita koskevia mielipiteitä. Tekstit osoitteella
teija.loponen@lahitieto.fi, postitse Askartie
3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai
Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca
kahvilan vieressä olevaan Koillis-Helsingin
Lähitieto-postilaatikkoon.

Lauantai aamuna (7.6.)
hämmästyksekseni piham-
me nurmikolla oli iso ulos-
teläjä. Oliko iso irrallaan
ollut koira käynyt hoita-
massa tarpeensa?

Asia kuitenkin sai selityk-
sensä kun aidan vieressä oli
iso kangaslippu, joka kah-
den kepin varaan pujotet-
tuna oli ollut viereisen to-
maattipenkin tuulensuoja-
na, nyt aivan ulosteeseen
sotkettu. Kaksijalkainenhan
siinä oli tarpeensa tehnyt.

Käsittämätöntä käytös-
tä kun aivan vieressä on se-
kä metsää että joutomaata.
Näin meillä Pukinmäessä
toimitaan! Kyllä inhottaa!

Pukinmäkeläinen

Ikävä yllätys

Pukinmäen demarit aset-
tivat kolme ehdokasta Hel-
singissä puolueen jäsenää-
nestykseen vuoden 2015
eduskuntavaaleihin, edus-
kunnan puhemiehen Eero
Heinäluoman, valtuutettu
Nasima Razmyarin ja Mir-
ka Vainikan Malmilta.

Eero Heinäluoma on ollut
useammissa vaaleissa Hel-
singin ääniharavia ja naut-
tii arvostusta eduskunnan
puhemiestyöstään. Nasima
Razmyar sai käydyissä eu-
rovaaleissa yli 12 000 ääntä
koko maassa ja Helsingis-
tä 3 400 ääntä, jolla on jo
mahdollisuus läpimenoon
myös eduskuntavaaleissa.
Mirka Vainikka on ollut va-
ravaltuutettu ja kaupungin-

hallituksessa sekä toiminut
Koillis-Helsingissä aktiivi-
sesti kunnallispolitiikassa.
Puolueäänestys ehdokkais-
ta pidetään syksyllä, jolloin
varsinaiset ehdokkaat sel-
viävät.

Pukinmäen demarit ovat
osallistuneet aktiivisesti
ajankohtaisiin leikkipuiston
säilytyskeskusteluihin Save-
lassa ja koulukeskusteluun
koko Koillis-Helsingissä lä-
hipalveluiden kehittämistä
ja säilyttämistä puolustaen.

Elo-syyskuussa palataan
lomilta ja keskustelujen
kohteina ovat muun muas-
sa Pukinmäen asemanseu-
dun ympäristön kohenta-
minen.

Pauli Outila

Pukinmäen demarit
ottavat kantaa

Vähän aikaa siinä taistelivat
suussa olevasta herkkupalasta?

Sitten toinen voitti.

Helena Päätalo

Palstaviljelijä Taija
Chanth tallensi kännykkä-
kamerallaan ilkivallan koh-
teeksi helatorstaina joutu-
neen Moisiontien viljelys-
palstan tuhon jälkiä.

PP

Viljelyspalstan
tihutyön ankeat jäljet

Tapulikapunki

Raparperit
revitty ja viskelty

maahan.

Säilytyslaatikko runnottu.Taimilaatikossa tallottu.

Tuholaismyrkyt kaadettu veteen ja vesitynnyri puhkottu.

TAIJA CHANTH

Löysitkö avainnipun
Pukinmäen uimarannalta?
Sinne tai rannan lähistölle
putosi 26.5. avainnippu,
jossa oli kolme mustapäistä
avainta, joista yksi on isom-
pikokoinen turvalukon
avain. Lisäksi nipussa oli

yksi pieni matkalaukun
avain.

Löytäjälle luvassa palk-
kio!

Jos löysit avainnipun, an-
natko yhteystietosi lehden
toimitukseen. Kiitos!

Avaimensa kadottanut

Avainnippu hukassa

Pukinmäenaukio 4, Helsinki

Aukioloajat
su-to 11–02
pe–la 11–03

III olut 0,5 3,80
IV olut 0,5 4,20
MM-kisat isolta screeniltä, kaikki ottelut
Kabinetti vuokrattavana, mahdollisuus
ruokailla. Kysy ilmainen tarjous!
Pe–la grilli kuumana. Talo tarjoaa makkarat
(myös omat eväät voi ottaa mukaan)

III olut 0,5l
3€

voim. 31.7. asti.
Max. 3 juomaa/kuponki

Kahvi ja munkki

2€
Biljardi

-50%

KUPONKITARJOUKSET

Su ilmainen biljardi klo 16 eteenpäin.
Pe-La Karaoke klo 18 alk., toisella puolella DJ
To Ysipallo kisat. Palkinnot!

ut

Lähitiedossa oli 4.6.2014
Tapaninvainion uimaran-
nassa otettu kuva, jossa aika
pieni poika hyppää Vantaan
yli johtavalta sillalta.

Olin asukkaana aika jär-
kyttynyt kuvasta, koska sil-
lalta hyppääminen on eh-
dottomasti kielletty. Siinä
on ollut kieltolappua jos
jonkinlaista, mutta täkä-
läinen ”Sven Tuuvien” jäl-
keläisjoukko viis’ veisaten
kielloista ottaa ne irti ja heit-
tää ilmeisesti jokeen tai pii-
lottaa jonnekin.

Pelkään pahoin, että ku-
vanne inspiroi nuorisoa en-
tistäkin enemmän kartta-
maan kieltoa. Eiväthän he
noudata edes kevyen liiken-
teen merkkiä, vaan ajavat
mopoillaan, moottoripyö-
rillään ja laiskimmat autoil-
laan rantaan.

Ehkäpä teidän todella mu-
kavassa lehdessänne löytyisi
sijaa myöskin tällaisille nur-
jemman puolen asioille.

Tapaninvainiossa asuva

Sillalta
ei saa hypätä
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REHTORINA
VUODESTA 2008
Toimitusjohtaja
Juha Ojajärvi,
Liiketalousopisto Helmi
1. Kyllä ehtii. Olen
palkkatyöläinen
toimitusjohtajan
sopimuksella, niin kyllähän
minulla lomaoikeus
on. Koululla hiljenee
aika hyvin hommat.
2. Valtaosa tulee vietettyä
mökillä Kangasalla vain
ollen ja pari kertaa tulen
katsomaan työpaikalle
kesän remonttien
etenemistä, mutta
muuten voin
keskittyä heinäkuun
lomailuun.
3. Nyt tulossa oleva:
aika pitkä yhden jakson
loma Suomessa. Kesän
mökkioloja ei voita
mikään. Mökki
on aika tuore
hankinta,
pari vuotta
sitten.
4. Kyllä,
mutta en
ehkä yhtä
pitkällä
yhden-
jaksoisella.

YRITTÄJÄNÄ
VUODESTA 1975
Toimitusjohtaja
Kauko Koskinen,
LKV Kauko Koskinen Oy
1. Pidän kesälomaa työn
sallimissa pätkissä.
2. Pääasiassa kesälomani
vietän Asikkalassa
Päijänteen rannalla ehkä
enintään viikko kerrallaan.
Lomalla kuntoilen,
harrastan tennistä,
lueskelen ja pidän
mökkialuetta siistinä.
3. Unelmieni kesäloma
olisi kaksi viikkoa vaimon
kanssa Malediiveillä.
4. No, joitain kertoja on
tullut käytyä Mauritiuksella
ja Phuketissa.

YRITTÄJÄNÄ
VUODESTA 1970
Liikkeenharjoittaja
Hannu Laaksonen,
Ko-Si Kori ja Sisustus Oy
1. Kyllä ehdin. Yritykseni ei
ole enää kovin aktiivinen,
vaan on enemmän
pöytälaatikossa.
2. Loma menee kotimaassa
ja mökkihommissa metsurin
töissä puita pilkkoen,
pyörällä patikoiden, liikuntaa
harrastaen.
3. En tiedä. Ehkä
semmoinen, että on
mukavaa pientä puuhastelua
ja säätilat ovat kivoja. Ei
minulla mitään unelmia
ole. Rantalomat eivät
kiinnosta, ennemminkin
kaupunkilomat. Syksyllä
menenkin Berliiniin.
4. Kai niitä tähän ikään on
ollut, hyviäkin lomia.

YRITTÄJÄNÄ
VUODESTA 1977
toimitusjohtaja
Seppo Hiekkaranta
Kiinteistö Oy Tattarisuon-
tie 18
(myi Sapoma Oy:n
v. 2009)
1. Ehtii, koska olen osin
yrittäjänä ja osin eläkkeellä.
2. Tietysti mökkeillen.
Mökki löytyy Porvoosta.
3. Sellainen, että saa
olla rauhassa mökillä, ja
että on kaunis ilma.
4. Olen ollut.

YRITTÄJÄNÄ
VUODESTA 1981
yrittäjä Tapani Holm,
Adita Oy,
Helsingin Kotivarasto Oy
1. Ehtii viettää. Pätkittäin,
pidennetystä viikonlopusta
kahteen viikkoon kerralla.
2. Mökkeillen tai kotimaassa
matkaillen. Olen mökki-
ihminen ja menen mökille,
jos on luvassa hyvää säätä.
Jos on sateista tai pilvistä,
pysyn töissä.
3. Vähäsateinen ja lämmin
- Suomessa. Tosin kyllä
välillä pitää sataakin.
4. Olen ollut montakin
kertaa. Unelmaloma
on omasta asenteesta
kiinni. Jos on narisijatyyppiä,
syyllistää helposti loman
pilaajaksi vaikka
hotellihuoneeseen

kuuluvan
metelin.

YRITTÄJÄNÄ
VUODESTA 1970
Toimitusjohtaja
Esa Laine,
Esakone Oy
1. Joo, se on itsestä kiinni.
Olen ollut kuljetusalalla 44
vuotta, ja ensimmäinen
vuosi oli tosi hoppua, mutta
sen jälkeen olen lomaillut
aina. En nyt sentään neljää
viikkoa peräkkäin,
vaan pätkissä.
2. Meillä on kiva paikka
Mäntyharjulla viettää
viikonloppuja.
Tuttavapariskunnan kanssa
olemme kierrelleet ympäri
maailmaa. 50 vuotta
tuntemani kaverini kuoli,
mutta perinne jatkuu
ja olimme vaimoni ja
lesken kanssa Norjan
vuonoilla. Poikani asuu
Amerikassa, jossa
menee joulu ja uusi vuosi.
Yritysyhdistyksen reissut
ovat myös kivoja.
3. On oltu jo Karibialla ja
maattu hiekoissa. Tehty
polkupyöräreissuja
pitkin Eurooppaa.
4. Unelmalomani koostuu
kaikesta jo koetusta.

YRITTÄJÄNÄ
VUODESTA 1994
toimitusjohtaja
Jan Andersson,
Grutech Oy
1. Ehtii, ehtii. Riittävästi.
2. Mökillä ja moottoripyörällä.
3. Pitkä ja lämmin.
4. En. Aina ei ole lämpimiä
säitä. Ja jos olisin ollut,
eihän se olisi enää unelma.

YRITTÄJÄNÄ
VUODESTA 1974
Toimitusjohtaja
Eila Lohilahti,
Tattarisuon
Autokatsastus Oy:ssä
vuodesta 1995.
1. Ehdin.
2. Heinäkuussa on tarkoitus
pitää pari viikkoa lomaa. En-
sin kierretään Pohjois-Suo-
messa ja sitten menemme
Kiuruveden iskelmäviikolle.
3. Unelmien kesäloma: Saa-
da olla mökillä esimerkik-
si neljä viikkoa peräkkäin.
4. Ei ole jostain syys-
tä koskaan toteutunut.

YRITTÄJÄNÄ
VUODESTA 1988
Toimitusjohtaja
Lisbet Sipilä,
Hinausautokeskus Oy
1. Pyritään pitämään
vuodessa yksi viikko lomaa.
2. Etelän kohteessa, ennen
talven tuloa ja pakkasia.
3. Itämeren risteily.
4. Muutama vuosi sitten.

TOIMITUSJOHTAJANA
VUODESTA 1992
Kari Uuksulainen,
Lasitustalo
Uuksulainen Oy
1. Toki. On delegoinnin puu-
tetta, jos ei vietä. Tämä
yrittäjä lähtee tänään
Ruotsiin ja palaa jussina
Suomeen. Vietän lähes
aina lomani jaksoissa.
2. Osin kotimaassa, osin ul-
komailla. Nyt menee fifty-fifty.
3. Yhdistetty harrastus- ja
perheloma, sillä mennään.
Golffaan aktiivisesti. Sitä
lähden tekemään Ruotsiin.
4. Kyllä olen.

YRITTÄJÄNÄ
VUODESTA 1997
yrittäjä
Kari Laine,
Volvoks.fi
1. Totta kai kerkiää. Eikö
kesä kuulu kaikille!
2. Suunnitelmaa ei
ole tarkennettu, vaan
heinäkuussa ehkä pari
viikkoa. Jos sää sallii, niin
kotimaan tapahtumia ja
autopurkaamoita kiertäen.
3. Aurinko paistaa.
Semmoinen normaali
kesä-Suomi.
4. Ikää on puntarissa 45, niin
45 kesää. Suomen luonto on
hyvin kaunis ja Suomen kesä
on parasta, mitä ihmiselle
voi elämässään tapahtua.

YRITTÄJÄNÄ
VUODESTA 2004
Yrittäjä
Sirpa Ranta,
Tilipalvelu Sirpa Ranta
1. Vietän tänä kesänä noin
viikon loman. Lisäksi
järjestelen työni niin, että
voin tehdä pidennettyjä
viikonlopun vapaita.
2. Mahdollisesti viikon loma
kuluu mökillämme Savon-
linnan seudulla. Lepäilen
ja teen pihatöitä, minkä
lomassa teemme pieniä
laivaristeilyjä.
3. Unelmaloma olisi
tietenkin mahdollisimman
pitkä ja lämmin.
4. Ulkomaanmatkat
vastaavat ehkä sellaista.

YRITTÄJÄNÄ
VUODET 1988–2011
Kiinteistösihteeri
Leea Kivelä.
Oli aiemmin markkinoin-
tipäällikkö Oy Polarbus
Ab:ssa.
1. Ennen ei ehtinyt, nykyään
ehtii, kun en ole enää
yrittäjänä 24/7. Lopetin,
kouluttauduin ja nyt
olen isännöintialalla.
2. Oleilen jussin jälkeen
viikon ja syksyllä olen
Espanjassa kaksi viikkoa.
3. Unelmaloma on sellaista
palautumista, lepoa, rauhaa
ja luonnossa oloa, mitä ei
normaaliin arkeen kuulu.
4. Olen ollut. 10 päivää Thai-
maassa. Kuumaa oli, mutta

ihanaa.

MARIKA TURTIAINEN

MARIA HIEKKARANTA

Kesägallup
Malminseudun yritysyhdistyksen
hallituksen 13 jäsentä kertovat,

jääkö yrittäjällä aikaa kesälomaan
ja millainen olisi unelmien loma.
Osan kuvista on ottanut työkaveri

ja osa otti itsestään selfien eli
omakuvan kännykällään.

1. Ehtiikö yrittäjä viettää
kesälomaa?
2. Miten vietät lomasi?
3. Millainen olisi
unelmien loma?
4. Oletko jo ollut
unelmalomallasi?
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iltamäki-
Suutarila –
seura oli yksi
niistä kymme-
nestä nopeasta
yhdistyksestä,

jotka saivat Helsinki-päivi-
en kahvituksen järjestettä-
väkseen. Seuran emännät
arvelivat, että kahvituspai-
kalle seurakuntakotiin saa-
puisi ehkä kuutisenkym-
mentä kahvin juojaa. Var-
muudeksi oli varauduttu
sataan kävijään. Lopputu-
los oli kuitenkin 120 eri-
ikäistä asukasta, joista vii-
meisimmät tulivat kahvi-
tuksen jo ollessa aivan
lopuillaan.

– Valtavan paljon ihan
vieraita ihmisiä löysi tän-
ne. Mukana oli vauvojakin
ja eri-ikäisiä lapsia. Vanhin
kävijä oli 97-vuotias, luette-
li paikalla ollut seuran hal-
lituksen jäsen Helena Pää-
talo.

Emännät saivat jatkuvas-
ti olla tiskaamassa ja täyttä-
mässä pöytää, mutta tekivät
sen iloisin mielin.

– Meillä oli täällä myös
aamusella vanhempi kos-
taapeli Leea Mattila jut-
telemassa paikallaolijoi-
den kanssa turvallisuudes-

ta ja viihtyisyydestä. Tääl-
lähän on viime aikoina ollut
jonkin verran ilkivaltaa ja
töhrimistä. Bussipiysäkki-
en laseja on rikottu ja teh-
ty muuta ikävää, kertoili yk-
si emäntänä toimineista Si-
Su-seuran aktiiveista, Kirs-
ti Latva.

Kirstiä ilahdutti suures-
ti se, että paikalle oli tullut
kaikenikäistä väkeä vau-
voista vaareihin.

Samat vapaaehtoiset, jot-
ka järjestivät Helsinki-päi-
vän kahvituksen pyörittävät
Siltamäen seurakuntakodil-
la toimivaa etenkin seniorei-
den paljon käyttämää Kort-
telitupaa.

Korttelituvan käynnis-
tyessä päiväkodin tiloissa
vuonna 2007 kävijöitä oli
kymmenkunta. Seurakun-
takodille siirtymisen myö-
tä mukaan tuli lisää ihmi-
siä ja nykyään Korttelitu-
vassa käy vakituisesti jo kol-
misenkymmentä ikäihmistä,
kerran kuussa pidettäviä lu-
entoja kuuntelemassa jopa
50 henkeä.

–Lisäksi meillä on kerran
kuussa uintipäivä, jolloin
seura sponsoroi ohjaajan ja
me itse jokainen maksamme

uimahallimaksun. Kerran
kuussa täällä käy kirjasto-
vinkkaaja esittelemässä kir-
joja. On todella hienoa, et-
tä häneltä voi tehdä laina-
uksia ja palautukset sitten
seuraavalla kerralla kuu-
kauden päästä. Siitä on mo-
ni innostunut, tietää Helena
Päätalo.

Korttelituvan väkeä har-
mittaa se, ettei kaupunki
monista lupauksistaan huo-
limatta ole onnistunut jär-
jestämään Korttelituvalle ti-
laa, jossa alueen ihmiset voi-
sivat kokoontua useammin.
Seurakuntakodilla aika on
varsin rajoitettu.

–Onhan meille tarjottu ti-
loja nuorisotalolta ja Silta-
mäen palvelukodilta, mutta
ne ovat liian kaukana. Suu-
rin osa kävijöistä tarvitsee
rollaattoria tai keppiä ja sik-
si tämä ostoskeskuksen alue
on paras sijainniltaan. Voi
hoitaa muut asiat samalla
reissulla, huomauttaa Kirs-
ti Latva.

Siltamäki-Suutarila-Seu-
rassa katsotaan, että edel-
leen paras vaihtoehto Kort-
telituvalle olisi parakkira-
kennuksen saaminen ostos-
keskuksen yhteyteen.

Teija Loponen

Helsinki-kahvit
saivat tuvan
täyteen
Iloinen puheensorina porisi Siltamäen seurakuntakodilla,
jossa nautittiin Helsinki-päivän kunniaksi aamukahvia.

Helsinki-päivän kunniaksi oli Siltamäki-Suutarila-Seuran ja kaupungin yhteistyönä
järjestetty kahvit seurakuntakodille. Kävijöitä riitti lapsista senioreihin reilun parin
tunnin ajan.

HELENA PÄÄTALO

S

Kierroksella seurataan
kesäöistä luontoa ja teh-
dään kuulo- ja näköha-
vaintoja yöllisistä linnuista.
Kohdatun lajimäärän
lisäksi erityisen kiinnostuk-
sen kohteena ovat kuullut
satakielet ja niiden luku-
määrät.

Tällä kertaa Helsinki-päi-
vä, 12. kesäkuuta, oli satei-
nen ja melko kylmä. Lisäk-
si jalkapallon MM-kisojen
ensimmäisen ottelun tele-
visioinnin pelättiin vähen-
tävän osallistujamäärää.
Kierrokselle osallistui kui-
tenkin kolmisenkymmentä
luonnosta kiinnostunutta
henkilöä.

Oppaina kierroksella oli-

vat samasta tehtävästä ai-
kaisemmilta vuosilta tutut
Ilkka Lyytikäinen ja Mark-
ku Varhimo MaTaPuPu
Birding Societystä. Lau-
lavia satakieliä tällä ker-
taa oli reitin varrella kuusi
yksilöä, joka olosuhteisiin
nähden oli aivan kohtuul-
linen määrä. Eri lintulajeja
nähtiin tai kuultiin 19, jo-
ka on myös tuloksena ai-
van tavanomainen aikai-
sempiin vuosiin peilattuna.

Uusia, aikaisemmilla
kierroksilla havaitsemat-
tomia lajeja ei tällä kertaa
tavattu. Ehkä erikoisin ha-
vainto oli maassamme vä-
hälukuinen viitasirkkalin-
tu, joka on kyllä tavattu jo

aikaisemmilla kierroksilla.
Kierroksella kuultiin myös
sarvipöllön poikasten ker-
juuääntelyä.

Yölaulajia olivat omal-
ta osaltaan myös retkelle
osallistujat, jotka perintei-
seen tapaan lauloivat sa-
teenkarvaalla mutta kesäi-
sellä taukopaikalla Aleksis
Kiven runoon Oskar Meri-
kannon säveltämän Onnel-
liset-laulun.

Retkeen liittyvän sata-
kieli- ja lajimäärä-arvaus-
kilpailun palkinnot voitti-
vat Anna Pirttikoski, Eeva
Kuisma ja Sami Jyväsalo.

Ilkka Uotila

Yölaulajia lentokenttää
kiertävällä ulkoilupolulla
Helsinki-päivän myöhäisin yleisötilaisuus, Puistola-Seuran
järjestämä Satakielikierros, järjestettiin tänä vuonna jo
kolmannenkymmenennen kerran Malmin lentokenttää kiertävällä
5,6 kilometrin mittaisella ulkoilupolulla.

TIMO UOTILA

Hiljaisuuden ääniä ei ole
musiikkiesitys, vaan taide-
näyttely. Merja Simbergin
näyttelyssä ”Hiljaisuuden
ääniä” on maalauksia väri-
en synnyttämästä kohtaa-
misesta arjen kokemuksiin

ja siitä nouseviin tunteisiin
ja kysymyksiin.

Taiteilija kertoo maala-
ustensa syntyvän mielen-
maisemiksi ja tunnelma-
kuvauksiksi ajatuksen, ko-
kemuksen, havainnon ja

työskentelyn vuorovaiku-
tuksena.

–Minua kiinnostaa vä-
ri sinänsä ja sen kautta it-
se maali ja työskentelypro-
sessi.

Simberg miettii värien
suhteita, muotoja ja käyt-
täytymistä kankaan pin-
nalla, kunnes töissä on tar-
peeksi viitteitä kokonaisek-
si tarinaksi. Tarina on kui-
tenkin sellainen, jota on
vaikea sanallistaa. Maalaa-
misen fyysisyys on hänen
töissään näkyvää ja tunnel-
ma teoksiin syntyy useim-
miten mustetta ja akryyli-
värejä käyttämällä.

– Taiteeni teko on har-
voin totista puurtamista ja
perustuu paljon sattuman-
varaisuudelle ja sen aihe-
uttamille ratkaisuille, Sim-
berg toteaa.

TLHiljaisuuden ääniä
galleriassa

Merja Simberg,
Hiljaisuuden ääniä

– maalauksia
to 19.6. – la 23.8. Malmitalon

galleriassa. Avoinna ma–
to 10–20 ja pe 10–18

paitsi 19.6. 10–18 ja 20.6.
suljettu. Vapaa pääsy.

Merja Simberg, Onnenhetki, akryyli kankaalle 2013.



MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma klo
9–13, ti–to 9–15, pe
12–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Pingistä ti klo 14.15–
15.30. Sisäkengät vaadi-
taan. Takaniitynkuja 3.
Killinmäen Taideryhmä
Mansikka
Ryhmän jäsenet ovat
Killinmäen hoitolaitoksessa
asuvia kehitysvammaisia.
Näyttelyn avulla saadaan aavis-
tus heidän ulottuvuuksistaan.
Esillä on akvarelleja sekä öljy-
väri- ja sekatekniikkatöitä.
Avoinna ma–to 10–20 ja pe
10–18 paitsi 19.6. 10–18 ja
20.6. suljettu. Vapaa pääsy,
Malmitalo 27.5. – 26.6.
Kaupunkitanssit
Paritanssin opetusta klo 17.30:
18.6. hidas valssi, 25.6. tango.
Malmitalo, Vapaa pääsy.
Merja Simberg Hiljaisuuden
ääniä – maalauksia
Järj. yhteistyössä: Merja
Simberg, Helsingin
Taitelijaseura ja Helsingin
kulttuurikeskus
Avoinna kesällä ark. ma–to
10–20 ja pe 10–18 paitsi
19.6. 10–18 ja 20.6. suljettu.
Ma 11.8. alkaen arkisin ma–pe
9–20 ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo to 19.6. – la 23.8.

PUISTOLA
Puistojumpat
Suuntimopuistossa. Ma jooga
klo 18, ti bootcamp kunto-
piiri klo 18 (Nurkan lp), ke
zumba klo 17.15, ke kahva-
kuula klo 19 ja 20, to pilates
ja venyttely klo 18. Tarkemmat
tiedot www.puistolanur-
heilijat.fi/puistojumppa.
Puistotäti hoitaa
lapsia ulkona
Leikkipuisto Nurkka, ma, ti ja to
klo 9.30–12. Puistohoidossa
on kesäkuussa vielä muu-
tamalle lapselle tilaa.
Puistohoitoa ei ole ajalla 1.7.-
31.7. Puistohoito jatkuu kesä-
loman jälkeen ma 4.8. klo 9.30.
Maksuttomat Puistojumpat
Joka ke 4.6.-9.7. ja
6.-20.8. kello 18–18.50,
Suuntimopuistossa.
Järj. Liikuntavirasto.

PUKINMÄKI
Kisan puistojumpat
Ma klo 18–19 bailatino ja klo
19–20 asahi. Ke klo 18–19
keppijumppa. Pukinmäen
rantapuistossa, viljelyspals-
tojen luona. Mukaan oma
alusta ja keppi/kävelysauva.
Kertamaksu 4e. Ohjaajana
Kirsi Mattsson. Järj. Pukinmäen
Kisa ry. Lisätied. www.pukin-
maenkisa.fi tai 050 5814118.

SILTAMÄKI
Minigolfia
Siltamäen urheilupuisto poh-
joispuoli lähellä Keravanjoen
rantaa. Kenttä avoinna 1.6.–
24.8. ma–pe klo 17.30–20.30
ja la–su klo 14–19. 19.–22.6
suljettu. Lapset 2 e, aikui-
set 4e. Kioskissa jäätelöä ja
virvoikkeita, vain käteinen.
Järj. Siltamäen Lions Club.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat
Ja Kotien Puolesta
Ulko-boccia ja mölkyn pelaa-
mista Tapanilan torilla ti klo

10–11. Sateen sattuessa pela-
taan Tapanilan Työväentalolla.
Kesäkerho Tapanilan
Työväentalolla, Sompiontie 4,
ti klo 11.30–12.30 10.6. alk.

TAPULIKAUPUNKI
Playstation peli-iltoja
Tapulikaupungin kirjastossa
tiistaisin klo 16-18.30.

VIIKKI
Lasten kokeilupiste on
palannut Viikin kirjastoon.
Voit kokeilla sekä matikka-
peliä että luonto-opasta.
Piiat –elokuva Viikissä
Viikin kirjaston lukupiirin
elokuvailtake 18.6.
klo 17. Kathryn
Stockettin
samannimi-
seen menes-
tyskir-
jaan perus-
tuva elokuva
on kosket-
tava kuvaus
1960-luvun
Mississippistä.
Valkoihoisista
rouvista ja heidän

tummaihoisista piioistaan ker-
tova tarina nostaa esiin vallan-
käyttöön ja tasa-arvoon liitty-
viä teemoja huumoria unoh-
tamatta. Vapaa pääsy.
Ruusujen hurmaa Viikissä
Rakennusviraston opastettu
puistokävely ke 25.6. klo 18.
Lähtöpaikka: Maaherranpuisto,
Pihlajamäentie reuna.
Puistopellet viihdyttävät
Klovnimuusikot laulattavat, lei-
kittävät, tansittavat ja naurat-
tavat leikkipuiston kävijöitä
24.6. klo 11 Viikkarissa, Laivuri

Petterin
kuja 3.

Ruusujen huumaa Viikissä
-puistokävely
Maaherranpuistossa Viikissä
kasvaa noin 30 erilaista pensasruusua,
joista osa on parhaillaan kukassa.
Gardenian ruusukokoelma täydentää Maaherranpuiston
pensasruusujen valikoimaa muutamalla lajikkeella sekä
runsaalla ryhmäruusuistutuksella. Ruusuja ihailevalle puisto-
kävelylle lähdetään ke 25.6. klo 18-20 Maaherranpuistosta
kauppakeskuksen puoleiselta reunalta. Kävely päättyy
Gardeniaan. Gardenian ja Helsingin kaupungin rakennus-
viraston järjestämälle opastukselle on vapaa pääsy.

14 Menot

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

Malminkauppatie 18 (Prisma) 2. krs
(Samassa tilassa Optikko Sjöblom)

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso
Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

kissä
piirin

kuja 3.

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokatasekä lyhentää tekstejä. Vinkit tuleelähettää viimeistään torstaina klo15 mennessä, jotta ne ehtivätseuraavan keskiviikon lehteen.

OSOITE:
janina.issakainen@

lahitieto.fi

Lauantai toukokuun 31. päivä 1958
Nousin jo seitsemältä ehtiäkseni pukeutua kun-
nollisesti ylioppilasjuhlaa varten. Siitä huolimat-
ta tuli kiire. Viilsin partakoneella aikamoisen
haavan huuleeni.

Menin kaupunkiin 8.45 autolla. Järjestäy-

Koulujen päättymisen ja lakkiaisten päivä on ny-
kyään vuoden vilkkaimpia. Illalla uudet ylioppilaat
ja muutkin koululaiset juhlivat railakkaasti rasitta-
van kevätlukukauden päättymistä.

Millaista oli tulla ylioppilaaksi vuonna 1958?
Asuin Puistolassa Harjutiellä (nykyinen Karrintie)
ja olin käynyt Ressua Helsingin Kalevankadulla.
Tässä on aitoja päiväkirjamerkintöjä koulun päät-
täjäisistä ja ylioppilasjuhlista.

dyimme riviin rehtorin kanslian eteen, josta sitten
marssimme kunniakujassa juhlasaliin. Olin aak-
kosjärjestyksessä C-luokan viimeinen, joten jou-
duin riviin viimeiseksi. Lakin sain viimeiseksi. Oli-
sin joutunut eri riviin, ellei minulle olisi järjestetty
vihdoin paikkaa Takalan Matin viereltä.

Lehtori Teppo piti alkuhartauden. Sitten seurasi
viulunsoittoa. Oksala (VI-C) soitti Mäkisen (VI-B)
säestämänä mm. Sibeliuksen Romanssin. Sen jäl-
keen oli rehtori Ilmari Havun puhe ja lakkien ja-
ko.

Jouduin taas huomion kohteeksi, koska minul-
le ei ollut jäänyt lainkaan todistusta. Se löytyi vih-
doin Takalan Matin papereiden välistä.

Sittemmin jazzmuusikkona tunnetuksi tullut
Pekka Pöyry (1939-1980) piti puheen Ressun uu-
sien ylioppilaiden puolesta.

Kun sali oli tyhjentynyt muista oppilaista, alkoi
onnittelijoiden ryöppy. Ensin tulivat kaikki opetta-
jat, sitten omaiset. Sekasortoa oli kerrakseen.

Hain kansliasta stipendirahani, 10 000 mk, ja
lähdin kaupunkiin. Sitten oli kiirehdittävä valoku-
vaan Uomalaan (1 400 mk).

Kello 14.30 alkoi Kauppatorilta ylioppilaiden
marssi Hietaniemeen.

Matka ei ollut järin lyhyt. Oli perin mielenkiin-
toista olla taas yleisön keskipisteenä. Laskimme
kukkia sankariristille ja palasimme.

Virsilaulussa tuli omituinen tilanne, kun ruotsin
kieli kuului paljon selvemmin kuin suomi. Savo-
lainen otti luokkakuvan Kappelin luona.

Tulin kotiin 16.30 autolla. Puistolaan oli jo tuo-
tu suuri osa minulle annetuista kukista.

Useat luokkatoverit juhlivat illalla Klippanilla.
Minua hiukan harmittaa, kun en ole siellä.

Seuraavana päivänä meillä oli Puistolassa
runsaasti vieraita. Heitä alkoi tulla kahden
aikaan, kun meillä oli viimeistelty voileipäpöy-
dän antimia. Juhlinta jatkui pitkälle iltaan.

Yritän luetella minulle annettuja lahjoja. Van-
hemmiltani sain mm. Aale Tynnin kokoaman ru-
noantologian ”Tuhat laulujen vuotta”.

Muita lahjoja: Kaarlo Sarkian kootut runot,
Faber-Castell-täytekynä, kristallivaasi, kalvosin-
napit, Yrjö Jylhän kauneimmat runot, solmio-
neula, Plutarkhos-käännös ”Kuuluisien miesten
elämäkertoja”, Elannon 1 500 markan lahjakort-
ti ja kirjekuori, jossa oli 1 500 mk, mutta ei mi-
tään tietoa lahjan antajasta. Kukkia tuli valtavas-
ti.

Forsmanin täti naapurista oli äidin apuna kah-
vinkeitossa ja muussa.

Timo Uotila:

Muistoja
Wanhasta
Puistolasta
Ylioppilasjuhlat
1958
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Tukka kasvaa kesälläkin ja me palvelemme
sinua koko loma-ajan normaalein aukioloajoin!

Tervetuloa!
Lämmintä kesää toivottaa

Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ark. 9-18,

la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Aurinkoraidat
+ leikkaus + fön

Ripsi ja
kulmavärjäys

Permis+ leikkaus
+sävy+ fön

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Blondeilla

on aina
hauskempaa!

8282€
Hinnat alk.

2121€
8585€

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect
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Lähitieto
ei lisää

tuskaa :D

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

Vilppulantie 10, Helsinki
Puh. 010 425 0190 WinWin.fi

TILITOIMISTOJA

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503357
Mikko 040 9311466

ergadesign.fi

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Helsinki

HAMMASLÄÄKÄRIT

Kauppakaarre 1
00700 Helsinki
p. 09 345 2625,
p. 09 345 5846
www.malminhml.fi

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama (suuhygienistit)

POHJOIS-HELSINGIN
LÄHIKIINTEISTÖ-

HUOLTO
www.rundelin.com
kpr@rundelin.com

LVI-TYÖT
044 9726 802

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset
Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
#$#!&+)*(%)'"
Kotitalousvähennysmahdollisuus
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AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

p. 09-347 4321, 0400-467 925
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17

! Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
! Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€

! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17

#$"! &('%
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Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

2014

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

Lähitietoa
tarvitaan aina.

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT
Huolella ja edullisesti

www.tuomasmaalaus.com
044 528 4062

Koillis–Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa
ota yhteyttä myyntipäällikkö
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.fi

Kirkonkyläntie 3 A, II krs, 00700 Helsinki
puh. (09) 347 8850
www.malmintorinhammas.fi

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka, Lasten
hammashoito

• Suuhygienistipalvelut
Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

TEBOIL MALMI
Laulurastaantie 2, Hki 78. Ark. 6–21, la 7–21, su 8–21

Puh. 09-385 5297
Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi puh. 3507050

HYVINVOINTI

Thai-hieronta
Poreamme/Sauna
P.044-922 1765

jalkaterapeutti

Ajanvaraukset p. 09 3741 340
Malminraitti 4–6, 00700 Helsinki

Raili Asikainen

Jalkaterapia TalusJalkaterapia Talus

FIAT Hymer vm. -91. Tilava perhe-
auto, rekisteröity 6 henkilölle. Hyvä-
kuntoinen, huollettu, katsastettu.
Edullinen Hp. 6400,-.

FIAT Ducato asuntoauto vm. -04.
Rekisteröity 4 henkilölle. Hieno,
hyvin varustettu. TV, peruutustutka
ym. Huollettu, katsastettu.
Hp. 24.000,-. Tiedustelut 0400
451900 Einari. Autot ovat Malmilla
nähtävänä.

Myydään matkailuautot

MYYDÄÄN



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

ABONEABONE
Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus


